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I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

2011. évi XXIII. törvény
az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról*

1. § Az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Ekt.) preambuluma

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az Országgyûlés az egészségügyi szakmák gyakorlóinak szakmai önkormányzathoz való jogát elismerve, annak

érdekében, hogy az orvosok, a gyógyszerészek és az egészségügyi szakdolgozók

– közvetlenül és az általuk választott testületek, tisztségviselõk útján, demokratikusan – a törvény által meghatározott

keretek között – önállóan intézzék szakmai ügyeiket,

– meghatározzák és a közérdekkel összhangban képviseljék szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeiket,

– a Nemzeti Együttmûködés Rendszerének keretei között társadalmi súlyuknak, szellemi tõkéjüknek megfelelõ

mértékben hozzájáruljanak az egészségpolitika alakításához, az egészségügyet érintõ egyéb döntések

meghozatalához, valamint a lakosság egészségügyi ellátásának javításához

a következõ törvényt alkotja:”

2. § (1) Az Ekt. 2. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szakmai kamara)

„c) a feladatköre szerinti egészségügyi szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai

(a továbbiakban együtt: etikai) szabályokat (a továbbiakban: etikai kódex) alkot, és az e törvényben meghatározott

esetekben a tagjával szemben etikai eljárást folytat le;”

(2) Az Ekt. 2. § d) pontjának dc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szakmai kamara

d) véleményezési jogot gyakorol)

„dc) feladatkörének megfelelõen a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének

meghatározása, valamint a felvételi és képzési szakmánkénti keretszámok meghatározása, a szakképesítések

hiányszakmának való minõsítése tekintetében,”

(3) Az Ekt. 2. § d) pontja a következõ dd) alponttal egészül ki:

(A szakmai kamara

d) véleményezési jogot gyakorol)

„dd) a helyi önkormányzatok területi ellátási felelõsségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók és

a helyi önkormányzat közötti, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló külön törvény szerinti, egészségügyi

szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdések tervezete tekintetében.”

(4) Az Ekt. 2. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szakmai kamara)

„k) közzéteszi – a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhetõ pontszám és

a továbbképzést szervezõ megjelölésével – az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét, valamint

a feladatkörében érintett szakmák tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Eütv.) szerinti kötelezõ továbbképzések szervezõinek tevékenységét külön jogszabályban foglaltak szerint

rendszeresen minõsítheti, a minõsítést honlapján közzéteszi, és szükség szerint javaslatot tesz a továbbképzésre

jogosult intézménynek vagy az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek; továbbá feladatkörében külön

jogszabályban foglaltak szerint közremûködik a nem egyetemi, fõiskolai szintû egészségügyi képzések, szakképzések

és továbbképzések szakmai feltételei megvalósulásának ellenõrzésében;”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. március 7-i ülésnapján fogadta el.
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(5) Az Ekt. 2. § m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szakmai kamara)

„m) tagját az e törvényben meghatározott esetekben továbbképzésen való részvételre kötelezi;”

(6) Az Ekt. 2. §-a a következõ n) és o) ponttal egészül ki:

(A szakmai kamara)

„n) jogszabály vagy az adott szerv tevékenységére irányadó egyéb szabály alapján vagy felkérésre részt vesz a feladat-

és hatáskörét közvetlenül érintõ szakmai testületek, illetõleg bizottságok munkájában;

o) ajánlásokat ad az egyes egészségügyi szolgáltatók által megállapított díjtételek alsó és felsõ határaira.”

3. § Az Ekt. a következõ 2/A–2/E. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A 2. § d) pontjában foglaltakon túlmenõen a Magyar Orvosi Kamara véleményezési jogot gyakorol a szakmai

alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illetõleg helyi önkormányzati szervek, valamint az egyetemek

orvosképzést, szakképzést végzõ karai, szervezeti egységei magasabb vezetõ és vezetõ állású orvosainak orvosi

diplomához kötött tevékenység végzése körében történõ vezetõi kinevezése, megbízása, a vezetõi megbízás

visszavonása, vagy – vezetõi munkakör esetén – felmentése során, továbbá a háziorvosok, házi gyermekorvosok,

fogorvosok e munkakörben, munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történõ foglalkoztatása, illetõleg

a foglalkoztatásnak a munkáltató kezdeményezésére történõ megszüntetése tekintetében.

(2) A 2. § d) pontjában foglaltakon túlmenõen a Magyar Gyógyszerészi Kamara

a) véleményezési jogot gyakorol a szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illetõleg helyi

önkormányzati szervek, valamint az egyetemek gyógyszerészképzést, szakképzést végzõ karai, szervezeti egységei

magasabb vezetõ és vezetõ állású gyógyszerészeinek gyógyszerészi diplomához kötött tevékenység végzése körében

történõ vezetõi kinevezése, megbízása, a vezetõi megbízás visszavonása, vagy – vezetõi munkakör esetén –

felmentése során, továbbá a gyógyszerészek költségvetési szerv keretében mûködõ intézményi gyógyszertárban

történõ foglalkoztatása, illetõleg a foglalkoztatásnak a munkáltató kezdeményezésére történõ megszüntetése

tekintetében,

b) szakértõként részt vesz a külön jogszabályban meghatározott esetekben a gyógyszerészi diplomához kötött

tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek kiadására irányuló eljárásban.

(3) A 2. § d) pontjában foglaltakon túlmenõen a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara véleményezési jogot

gyakorol

a) a szakmai alkalmasság tekintetében – az (1) és (2) bekezdésben nem említett –szakképesítéshez kötött

tevékenység körében foglalkoztatott magasabb vezetõ, vezetõ állású egészségügyi szakdolgozó vezetõi kinevezése,

megbízása, a vezetõi megbízás visszavonása, vagy – vezetõi munkakör esetén – felmentése tekintetében,

b) az egészségügy területén mûködõ egészségügyi szakdolgozói szakterületeken a szakértõi és vizsgaelnöki

névjegyzékbe történõ felvétel tekintetében.

(4) Az (1) bekezdésben, a (2) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési

jogkörében eljárva a szakmai kamara a munkáltatói jogkört gyakorló személyt tájékoztatja különösen arról, hogy

a megbízandó, kinevezendõ, vagy a vezetõi megbízással, kinevezéssel már rendelkezõ egészségügyi dolgozó

a) rendelkezik-e kamarai tagsággal,

b) áll-e a vezetõi megbízást kizáró etikai büntetés hatálya alatt.

(5) A szakmai kamara az (1) bekezdésben, a (2) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdés a) pontjában foglalt esetekben

tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját a szakmai kamara által ismert, jogszabályon alapuló olyan

körülményekrõl, amelyek kizárhatják vagy befolyásolhatják a vezetõi feladatok kamarai tag által történõ ellátását.

2/B. § (1) A szakmai kamara feladatkörében szakértõként véleményezi a külön törvény szerint mûködési

nyilvántartásba vétel nélkül, meghatározott idõtartamra és helyszínre (munkahelyre) szóló egészségügyi

tevékenységre irányuló kérelmeket.

(2) A szakmai kamara feladatkörében szakértõként véleményezi a külföldi bizonyítvány, oklevél Magyarországon

történõ elismerésére irányuló kérelmet, ha az oklevél a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló külön

törvény alapján feltétel nélkül nem ismerhetõ el.

(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti hatósági eljárásokban a szakmai kamara a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló külön törvény szerint szakértõként vesz részt.

(4) A szakmai kamara véleményezési jogot gyakorol – feladatkörének megfelelõen – az egészségügyi szolgáltatók és

az egészségbiztosítási szerv közötti szerzõdések általános szerzõdési feltételei és az egyedi szerzõdések azonos

feltételei tekintetében.
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2/C. § (1) A 2–2/B. §-okban meghatározott véleményezési jogkörök érvényesülése érdekében a döntés elõkészítéséért

felelõs szerv, illetve személy köteles

a) a tervezetet véleményezésre olyan módon megküldeni, hogy a szakmai kamarának véleménye kialakításához

megfelelõ idõ és ismeret álljon rendelkezésre,

b) a szakmai kamara véleményét az elõkészítés során mérlegelni, illetve a döntésre jogosulttal megismertetni,

c) az elfogadott döntésrõl a kamarát tájékoztatni.

(2) A 2–2/B. §-okban meghatározott véleményezési jogkörét a szakmai kamara a véleményt kérõ által meghatározott

határidõn belül gyakorolja, illetve – az (1) bekezdés a) pontjában foglalt követelményeknek meg nem felelõ határidõ

kitûzése esetén – a határidõ lejártát megelõzõen javaslatot tehet annak meghosszabbítására. Ha a szakmai kamara

a rendelkezésére álló határidõn belül véleményezési jogát nem gyakorolja, vagy nem kéri a véleményezési határidõ

meghosszabbítását, a döntés elõkészítéséért felelõs szerv, illetve személy a szakmai kamara egyetértését vélelmezheti.

Nem hosszabbítható meg a szakmai kamara véleményezési jogának gyakorlására rendelkezésre álló határidõ olyan

módon, hogy a meghosszabbítás a döntés meghozatalára jogosult szerv tekintetében a döntéshozatal jogszabályban

elõírt eljárási határidejének elmulasztását eredményezze.

(3) A 2/B. § (4) bekezdése alapján tett véleménye figyelmen kívül hagyása vagy részleges figyelembevétele esetén ennek

okairól a kamarát írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatást a döntés meghozatalára jogosult szerv vagy személy adja meg.

2/D. § (1) A szakmai kamara a 2. § m) pontja szerinti feladatkörében az e §-ban foglalt feltételek teljesülése esetén,

megfelelõ határidõ kitûzésével továbbképzésre kötelezi a tagját.

(2) A kamarai tagot továbbképzésre kell kötelezni, ha az egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenység végzés

során, neki felróható okból súlyos szakmai szabályszegést követett el, és emiatt a bíróság jogerõs ítélettel

elmarasztalta, de foglalkozástól eltiltás büntetést nem alkalmazott.

(3) Továbbképzésre kell kötelezni a kamarai tagot abban az esetben is, ha az egészségügyi dolgozót a bíróság

jogerõsen eltiltotta az egészségügyi szakma körébe tartozó foglalkozásától, és e büntetéshez fûzõdõ joghátrányok

alóli mentesülést követõen az egészségügyi dolgozót elsõ ízben vették fel vagy vették fel újra a kamarába.

(4) A szakmai kamara a továbbképzésre kötelezést tartalmazó döntést területi szinten, az alapszabályban

meghatározott szerve útján hozza meg. A döntéssel szemben a szakmai kamara országos elnökségéhez lehet

fellebbezni.

2/E. § (1) A szakmai kamara által elrendelt továbbképzésnek tárgya szerint

a) meg kell felelnie a kamarai tag szakképesítésének, és

b) a tudomány korszerû színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelõen, alkalmasnak kell lennie

a szakmai szabályszegéssel érintett szakterületen végzett egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges

ismeretek, készségek fejlesztésére.

(2) A szakmai kamara által e törvény alapján elrendelt továbbképzés teljesítése az egészségügyi dolgozó mûködési

nyilvántartásának megújításához szükséges feltételek körébe nem számítható be.

(3) A szakmai kamara által elrendelt továbbképzés összes, a tagra háruló indokolt költsége nem haladhatja meg

a továbbképzés befejezésekor érvényes, a tagra irányadó garantált bérminimum, ennek hiányában a kötelezõ

legkisebb munkabér kétszeresét.

(4) A szakmai kamara által elrendelt kötelezõ továbbképzés idõtartama nem haladhatja meg a hat hónapot.

(5) Az elrendelt továbbképzés elvégzését a tag a szakmai kamara területi szervének igazolni köteles.”

4. § (1) Az Ekt. 6. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a 10. § (1) bekezdésében megjelölt szervvel együtt képezik a szakmai

kamara országos szervezetét.”

(2) Az Ekt. 6. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az országos elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik)

„b) az alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában a 2. § d) pontjában meghatározott véleményezési jogkörök

gyakorlása, a 2/A. és 2/B. §-ban foglalt jogkörök gyakorlása, a 2/D. § (4) bekezdése szerinti fellebbezések elbírálása,

továbbá a jogszabályban vagy az alapszabályban más kamarai szerv feladat- és hatáskörébe nem utalt feladatok

ellátása, hatáskörök gyakorlása,”

5. § Az Ekt. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A szakmai kamara etikai kódexét a kamara honlapján elektronikus formában, nyomtatható, elmenthetõ és

kimásolható formában közzé kell tenni.”
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6. § Az Ekt. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § (1) Az országos képviseleti, illetõleg ügyintézõ kamarai szervek vagy azok valamely tisztségviselõjének

kizárólagos hatáskörébe nem tartozó országos kamarai feladatok irányítására, illetve összehangolására országos

ügyviteli feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: országos hivatal) mûködik.

(2) Az országos hivatal vezetését az országos elnökséggel munkaviszonyban álló hivatalvezetõ látja el. A hivatalvezetõ

felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat az országos elnökség, az egyéb

munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

(3) A hivatalvezetõ csak közigazgatási szakvizsgával rendelkezõ személy lehet. Ettõl eltérõen hivatalvezetõi

feladatokkal olyan felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ személy is megbízható, aki közigazgatási alapvizsgával

rendelkezik, feltéve, hogy a kinevezéstõl számított három éven belül vállalja közigazgatási szakvizsga, vagy

a közigazgatási szakvizsga alóli – teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján –

mentesítés megszerzését. A határidõ eredménytelen eltelte esetén a hivatalvezetõ munkaviszonya a törvény erejénél

fogva szûnik meg.

(4) A hivatalvezetõ helyettese felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat az elnök,

az egyéb munkáltatói jogokat a hivatalvezetõ gyakorolja.

(5) Az országos hivatal foglalkoztatottjai felett a munkáltatói jogokat a hivatalvezetõ gyakorolja.

(6) Az országos hivatal és a hivatalvezetõ feladatait a jogszabályok keretei között az alapszabály határozza meg.”

7. § Az Ekt. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) A szakmai kamara teljes munkaidõben foglalkoztatott tisztségviselõjének munkabére és egyéb juttatásai

nem haladhatják meg a kormánytisztviselõkre vonatkozó bértábla alapján megállapítható legmagasabb összeget

a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvényben foglaltak szerint.”

8. § Az Ekt. 11. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (3) bekezdésben meghatározott határidõt az ügyintézõ szerv nem tisztségviselõ tagja esetében csak akkor kell

alkalmazni, ha a megbízatás megszûnésére és az ügyintézõ szerv megbízatással rendelkezõ tagjainak számára

tekintettel az ügyintézõ szerv – valamennyi tagjának megjelenése esetén – határozatképesen nem hívható össze. Ha

e feltétel az ügyintézõ szerv bármely tagja megbízatásának megszûnésére tekintettel utóbb teljesül, az erre okot adó

körülménytõl számított 30 napon belül a (3) bekezdés szerinti eljárással – valamennyi be nem töltött mandátum

tekintetében – meg kell tartani a választást.”

9. § Az Ekt. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Kamarai tisztségviselõ a szakmai kamarai szervezetben más tisztséget nem tölthet be, ügyintézõ szerv nem

tisztségviselõ tagja, továbbá az országos hivatal foglalkoztatottja vagy hivatalvezetõ, valamint területi szervezetnek

az alapszabály szerinti ügyviteli szervezete vezetõje vagy foglalkoztatottja nem lehet. Kamarai tisztségviselõ, továbbá

etikai bizottság, valamint etikai kollégium elnöke, tagja nem állhat etikai büntetés hatálya alatt.”

10. § Az Ekt. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § (1) A szakmai kamara tisztségviselõjét a kamarai tevékenységével összefüggésben – legfeljebb havi

munkaideje tíz százalékának megfelelõ mértékû – fizetett munkaidõ-kedvezmény illeti meg.

(2) A kamarai tisztségviselõ a kamarai tevékenységével összefüggõ munkából való távolmaradását a munkáltatója

számára köteles tizenöt nappal elõre írásban bejelenteni. A munkáltató a határidõn belül érkezett bejelentést köteles

tudomásul venni. A bejelentési kötelezettségének a kamarai tisztségviselõ ennél késõbbi, de a tervezett

távolmaradását megelõzõ idõpontban is eleget tehet, ebben az esetben a munkáltató haladéktalanul dönt a

munkaidõ-kedvezmény biztosításáról vagy annak megtagadásáról.

(3) A szakmai kamarai tevékenységet teljes munkaidõben végzõ tisztségviselõt a tisztség betöltésének idõtartamára

fizetés nélküli szabadság illeti meg.

(4) A szakmai kamara tisztségviselõjét a kamarai tevékenységével összefüggésben munkajogi hátrány nem érheti.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást

a) országos kamarai tisztségviselõ esetében a szakmai kamara országos hivatala az elnök jóváhagyásával,

b) az a) pont hatálya alá nem tarozó esetben a szakmai kamara területi elnöke

adja ki.”
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11. § Az Ekt. 14. § (3) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Nem vehetõ fel a szakmai kamara tagjai közé)

„d) a 25. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizárás fegyelmi büntetés jogerõre emelkedésétõl számított két évig az, akit

a kamarából kizártak.”

12. § Az Ekt. a következõ 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § (1) Egészségügyi tevékenységet – jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett – a (2) bekezdésben

meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként elõírt

szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

(2) Kamarai tagság nélkül is végezhetõ az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység, ha azt olyan személy végzi, aki

külön jogszabályban meghatározottak szerint ideiglenes mûködési nyilvántartásba vétellel, tevékenységre jogosító

engedély kiadásával vagy elõzetes bejelentés alapján jogot szerzett arra, hogy a mûködési nyilvántartásba történõ

felvétel nélkül egészségügyi tevékenységet végezzen Magyarországon.

(3) Aki egészségügyi tevékenységet köztisztviselõi vagy kormánytisztviselõi (a továbbiakban együtt: közszolgálati)

jogviszony keretében eljárva, nem kizárólag egészségügyi képesítéshez kötött munkakörben végez, kérheti kamarai

tagsága szüneteltetését, vagy – amennyiben kamarai tagsággal nem rendelkezik – e jogviszonya keretében

az egészségügyi tevékenységet kamarai tagság nélkül is végezheti. Ha a közszolgálati jogviszonyban álló személy

további – nem közszolgálati – jogviszonyban is egészségügyi tevékenységet végez vagy kíván végezni, e további

jogviszonyában az egészségügyi tevékenység végzés feltétele a kamarai tagság. Ez utóbbi esetben a közszolgálati

jogviszony keretében végzett egészségügyi tevékenységgel összefüggésben valamennyi kamarai tagságból eredõ

jog és kötelezettség szünetel.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az, akinek közszolgálati jogviszonyban munkaköri feladatai körébe tartozik

a szakmai kamara véleményezési jogával érintett jogszabály, illetve egyéb döntés meghozatala vagy érdemi

elõkészítése, e jogviszonya fennállása alatt kamarai tagsága e törvény erejénél fogva szünetel.

(5) Az (1) bekezdésben szereplõ rendelkezés nem érinti az egészségügyi dolgozó külön törvényben meghatározott

elsõsegély-nyújtási kötelezettségét, valamint a külön jogszabály szerinti pro família végezhetõ egészségügyi

tevékenység gyakorlásának lehetõségét.”

13. § Az Ekt. 16. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Ha a kamarai tag egészségügyi tevékenységének helyét megváltoztatja, és az másik területi szervezet illetékességi

területén van, a tag az adatváltozást az illetékességgel rendelkezõ szakmai kamara területi szervezetének köteles

15 napon belül írásban bejelenteni. A bejelentés alapján a tevékenység folytatásának új helye szerint illetékes területi

szervezet az érintettet 15 napon belül tagjai sorába átveszi, és értesíti az átvételrõl a kamarai nyilvántartást, valamint

a kamarai tagot.”

14. § Az Ekt. a következõ 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § (1) A szakmai kamara a tagnyilvántartási adatok körében, a 2. § m) pontjában, valamint a 2/A. és 2/B. §-ban

meghatározott feladatai ellátása céljából kezeli

a) az Eütv. alapján az egészségügyi dolgozók mûködési nyilvántartása körébe tartozó adatokat,

b) a tag orvosi bélyegzõjének számát, ha ilyennel rendelkezik,

c) a tag adóazonosító jelét,

d) a tag kamarai tagsági jogviszonyból eredõ jogával vagy kötelezettségével összefüggésben keletkezett adatát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a tagsági jogviszony megszûnését követõ öt év elteltével törölni kell.”

15. § Az Ekt. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. § A szakmai kamara etikai vétség gyanúja esetén etikai eljárást folytat le. E törvény alkalmazásában etikai vétség:

a) a 2. § c) pontja szerinti etikai kódexben foglalt szabályok vétkes megszegése,

b) az alapszabályban, illetõleg a szakmai kamara más belsõ szabályzatában foglalt vagy a választott tisztségbõl eredõ

kötelezettségnek a vétkes megszegése.”

16. § Az Ekt. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21. § (1) Etikai ügyben elsõ fokon annak a területi szervezetnek az etikai bizottsága jár el, amelynél az etikai eljárás

megindulásakor az eljárás alá vont tag szakmai kamarai tagsági jogviszonya fennáll.

8. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1711



(2) A munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati vagy igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló

(a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) kamarai tag által elkövetett etikai vétség gyanúja esetén a területi szervezet

etikai bizottsága a munkáltatót írásban értesíti. A munkáltató az álláspontjáról, valamint a megtett intézkedésérõl

a kamarát köteles 30 napon belül, de legkésõbb – ha annak külön törvény szerint helye van – a fegyelmi eljárás

lefolytatására irányadó határidõ lejártát követõ 5 napon belül tájékoztatni.

(3) A munkáltató a (2) bekezdés szerinti kötelezettségétõl függetlenül is – az általa tett intézkedés közlése mellett –

köteles a területi szervezetnél mûködõ etikai bizottságot értesíteni, ha a foglalkoztatott kamarai tag olyan magatartást

tanúsít, amely a munkáltató álláspontja alapján az e törvény szerinti etikai vétséget valósítja meg.”

17. § Az Ekt. 22. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az etikai eljárást az etikai vétség gyanújáról való tudomásszerzés esetén hivatalból kell megindítani. Az etikai

eljárás megindításáról – ha az eljárás panaszbejelentés alapján indult – az eljárás megindításával egyidejûleg írásban

értesíteni kell a panaszost is.

(2) Nem indítható meg az etikai eljárás, ha a cselekménynek a területi szervezet etikai bizottságának tudomására

jutásától 6 hónap, vagy a cselekmény elkövetése óta 3 év eltelt.

(3) Ha az etikai vétségnek is minõsülõ ügyben büntetõ- vagy szabálysértési eljárás indult, az eljárás jogerõs

befejezésétõl számított 3 hónapon belül az etikai eljárás akkor is megindítható, ha a (2) bekezdésben meghatározott

határidõ eltelt. A 3 hónapos határidõt a területi szervezet etikai bizottságának a jogerõs határozatról való

tudomásszerzésétõl kell számítani.

(4) Az etikai eljárást a (2) bekezdésben meghatározott idõpont bekövetkezésén túl is meg kell indítani, ha annak

lefolytatását az egészségügyi dolgozó maga ellen kéri.”

18. § Az Ekt. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23. § (1) A területi szervezet etikai bizottsága az etikai felelõsség tárgyában hozott határozatát – ha az eljárás

panaszbejelentés alapján indult – közli a panaszossal is.

(2) Az elsõfokú etikai határozattal szemben a fellebbezést a szakmai kamara országos etikai bizottságához kell

benyújtani. A fellebbezés alapján az országos etikai bizottság folytatja le a másodfokú etikai eljárást. Az elsõfokú etikai

határozattal szemben az (1) bekezdésben meghatározott panaszos is fellebbezhet.

(3) A másodfokon eljáró országos etikai bizottság a határozatot

a) az (1) bekezdésben meghatározott panaszossal és

b) az elsõ fokon eljárt etikai bizottsággal

is közli.

(4) Az elsõ- és másodfokon eljáró etikai bizottságok eljárásában – amennyiben az adott etikai bizottságban bizottsági

tagként ilyen személy megválasztásra került – az ügy tárgya szerinti szakterületen jártas tag részt vesz. Ennek

hiányában szakértõt kell kirendelni.

(5) Az etikai eljárásra – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól

szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy a törvény

a) nem alkalmazhatók a törvénynek

aa) hatósági közvetítõre,

ab) eljárási költség viselésére,

ac) költségmentességre,

ad) elektronikus kapcsolattartásra

vonatkozó rendelkezései, továbbá

b) az ügyintézési határidõ hatvan nap, amelyet az eljáró etikai bizottság elnöke annak letelte elõtt indokolt esetben

egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat.”

19. § Az Ekt. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. § (1) Az elsõ fokú etikai eljárásban a bizonyítási eljárás keretében tárgyalás tartása kötelezõ.

(2) Kizárási okot a fellebbezésre jogosult az eljárás bármely szakaszában bejelenthet. A kizárási okot az etikai bizottság

elnökének, a területi szervezet etikai bizottsága elnökével szembeni kizárási okot az országos etikai bizottság

elnökének, az országos etikai bizottság elnökével szembeni kizárási okot az országos elnökség elnökének kell

bejelenteni, aki döntést hoz az eljárásból való kizárás tárgyában.

(3) A másodfokú határozat ellen a fellebbezés benyújtására jogosultak kérhetnek bírósági felülvizsgálatot.
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(4) Ha az etikai eljárás során bizonyítást nyer, hogy a panaszos az eljárással összefüggésben nyilvánvalóan

rosszhiszemû volt, az eljáró etikai szerv õt – ha egyes költségek tekintetében törvény másként nem rendelkezik –

a rosszhiszemûségre tekintettel indokolatlanul felmerült eljárási költségek viselésére kötelezi.”

20. § (1) Az Ekt. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kiszabható etikai büntetések:

a) a figyelmeztetés,

b) a megrovás,

c) a mindenkori legkisebb kötelezõ munkabér havi összegének tízszereséig terjedõ pénzbírság,

d) a tagsági viszony 1–6 hónapig terjedõ felfüggesztése,

e) a 18. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a kizárás,

f) kirívóan súlyos etikai vétség esetén a kizárás.”

(2) Az Ekt. 25. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában szereplõ etikai büntetések az (1) bekezdés c) pontja szerinti etikai

büntetéssel együttesen is alkalmazhatók.”

(3) Az Ekt. 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az elsõfokú etikai bizottság legalább 5 tagú, a másodfokú etikai bizottság legalább 11 tagú.”

(4) Az Ekt. 25. § (4) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az elsõ- és a másodfokú etikai bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van.

Az elsõ- és másodfokú etikai bizottság határozatot a jelen lévõ tagjainak szótöbbségével hoz”

[a) az etikai felelõsség tárgyában,

b) az (1) bekezdés a)–c) pontjában szereplõ etikai büntetések alkalmazása tekintetében,

c) bármely jogerõs marasztaló határozatnak az alapszabályban meghatározott módon való közzétételérõl.]

(5) Az Ekt. 25. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti etikai büntetés alkalmazásához a bizottság jelen lévõ tagjainak kétharmados

szótöbbsége szükséges. Az (1) bekezdés f) pontja szerinti etikai büntetés alkalmazásához a bizottság jelen lévõ

tagjainak egyhangú döntésével meghozott egyetértõ szavazata szükséges, azzal, hogy a szavazás során a tartózkodást

ebben az esetben nem lehet egyetértõ szavazatnak tekinteni.”

21. § Az Ekt. a következõ 25/A. §-sal egészül ki:

„25/A. § (1) A 25. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizárás etikai büntetés csak az etikai kódexben meghatározott

esetekben alkalmazható.

(2) Ha az etikai bizottság a 25. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizárás etikai büntetés alkalmazásáról döntött, azonban

a kizárás alapjául szolgáló magatartás miatt büntetõeljárás is folyamatban van, a döntés határozatba foglalására nem

kerül sor, hanem az etikai eljárást a büntetõeljárás jogerõs lezárásáig fel kell függeszteni. A folyamatban lévõ

büntetõeljárás egyéb etikai szankció kiszabásának lehetõségét nem érinti.

(3) Ha a bíróság a (2) bekezdés szerinti eljárásában a taggal szemben a 18. § (2) bekezdésében meghatározott szankciót

alkalmazza, a bírósági döntés jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül az (1) bekezdés szerinti etikai bizottság

a kizárásról szóló döntését a 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján hozza meg.

(4) Ha az etikai eljárást büntetõeljárás miatt függesztették fel, a bíróság jogerõs döntésében foglalt ténybeli és jogi

megállapításokhoz a lefolytatott etikai eljárásban az etikai bizottság kötve van.”

22. § Az Ekt. a következõ 26/A. §-sal egészül ki:

„26/A. § (1) Az etikai bizottságok, valamint azok tagjai egyedi ügyekben lefolytatott etikai eljárásaik során sem

irányítási, felügyeleti jogkörben, sem az adott szervbe tisztségviselõ-választási jogkörrel rendelkezõ szerv által nem

utasíthatóak.

(2) A jogerõsen kiszabott etikai büntetés a 25. § (1) bekezdés

a) a) pontja esetén 1 év alatt,

b) b)–c) pontja esetében 2 év alatt,

c) d) pontja esetében a felfüggesztés idõtartamának lejártát követõ 2 év alatt,

d) e) pontja esetében a kizárás alapjául szolgáló más bírósági határozat elévülésével egyidejûleg,

e) f) pontja esetén 2 év alatt

évül el.
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(3) A 25. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetekben a kamarába történõ ismételt felvétel írásbeli kérelemre történik

a tagfelvételre vonatkozó – e törvényben meghatározott – szabályok szerint. A kérelmet a (2) bekezdés szerinti

idõtartam lejártát követõen lehet benyújtani.”

23. § (1) Az Ekt. 27. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A szakmai kamarák az alapszabály, valamint az etikai kódex elfogadásáról vagy módosításáról hozott döntést

hivatalból, az egyéb határozatot pedig felhívásra – az elfogadástól, illetõleg a felhívástól számított 15 napon belül –

törvényességi ellenõrzés céljából a miniszter rendelkezésére bocsátják.”

(2) Az Ekt. 27. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A szakmai kamara országos felügyelõbizottságába az egészségügyért felelõs miniszter egy – kizárólag

tanácskozási jogkörrel rendelkezõ – állandó tagot delegál.”

24. § Az Ekt. 29. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szakmai kamara éves beszámolójának eredménykimutatásában szerepeltetni kell az (1) bekezdésben felsorolt

pénzeszközöket, függetlenül attól, hogy azok felhasználására a területi szervezetnél vagy az országos szervezetnél

került sor. A beszámoló szöveges részét a szakmai kamara honlapján közzé kell tenni.”

25. § Az Ekt. a következõ 29/A. §-sal egészül ki:

„29/A. § (1) A szakmai kamarai tagdíj mértékét – a (2) bekezdésben foglalt követelmények betartásával – a szakmai

kamara alapszabályában kell meghatározni.

(2) A szakmai kamarai tagdíj egy naptári évre esõ mértéke nem haladhatja meg az adott naptári évben a kamarai tagra

irányadó kötelezõ legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum egyhavi összegének

a) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara esetében: tizennyolc százalékát,

b) a Magyar Gyógyszerészi Kamara esetében

ba) a személyi joggal rendelkezõ gyógyszerész kamarai tagok tekintetében: hatvan százalékát,

bb) a ba) alpont hatálya alá nem tartozó kamarai tagok esetében: harminc százalékát,

c) a Magyar Orvosi Kamara esetében: harminc százalékát.”

26. § Az Ekt. 30. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E törvény rövidítése: Ekt.”

27. § Az Ekt. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„32. § (1) A kamarai tagsággal nem rendelkezõ egészségügyi dolgozó, ha egészségügyi tevékenységet 2011. június

1-jétõl is végezni kíván – a 14/A. § (2)–(5) bekezdésében foglalt kivételekkel –, 2011. május 31-éig kéri a szakmai

kamarába történõ felvételét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben nyilatkozni kell a 14. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban foglalt feltételek

meglétérõl. A 14. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel elsõ alkalommal, e törvény erejénél fogva teljesítettnek

tekintendõ, azzal, hogy 2011. május 31. napjáig tagsági kérelmet benyújtó személy a 33. § (1) bekezdés alapján

megalkotandó új alapszabály megalkotásától számított 30 napon belül a kamarai tagsági viszonyáról lemondhat

akként, hogy õt a kamarába történt felvétele és a tagságról történt lemondása közötti idõszakra tagdíjfizetési

kötelezettség nem terheli.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott határidõn belül benyújtott felvételi kérelem alapján létesülõ tagsági jogviszony

a kérelem benyújtásának napjával jön létre. Azon egészségügyi dolgozó tekintetében, aki az (1) bekezdés szerinti

tagfelvételi kérelmet az (1) bekezdésben meghatározott határidõben benyújtotta, a kérelem jogerõs elbírálásáig a

14/A. § (1) bekezdése szerinti követelmény teljesítettnek tekintendõ.”

28. § Az Ekt. a következõ 33–33/B. §-okkal egészül ki:

„33. § (1) A szakmai kamarák 2011. június–szeptember hónapban megtartandó – soron kívüli kamarai választások

útján – új országos küldöttközgyûlést tartanak. E küldöttközgyûlésen új kamarai alapszabályt kell elfogadni.

(2) A kamarák legkorábban az (1) bekezdés szerinti alapszabály megalkotásával egyidejûleg, de legkésõbb

2011. október 31-éig új, a 2. § c) pontja szerinti etikai kódexet alkotnak.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti alapszabályban meghatározott idõpontig, de legkésõbb 2011. december 31-ig új országos

és területi ügyintézõ szerveket és tisztségviselõket kell választani, továbbá az alapszabályban meghatározottak szerint

ki kell alakítani a szakmai kamara szervezetrendszerét.

(4) Az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XXIII.

törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésére tekintettel szükséges, kamarai döntést igénylõ intézkedéseket

– ide értve különösen az (1) bekezdés szerinti országos küldöttközgyûlés megválasztásának elõkészítésével

összefüggõ, a jelöltek állítására és megválasztására irányuló intézkedéseket, valamint döntési javaslatok

elõkészítését – a kamarának az intézkedés megtételekor hivatalban lévõ szerve vagy tisztségviselõje teszi meg

az intézkedés megtételekor hatályos alapszabályban foglaltak szerint.

(5) A 11. § (1) bekezdése szerinti korlátozás szempontjából a Módtv. hatályba lépése elõtt betöltött tisztséget nem kell

tekintetbe venni, a korlátozást a Módtv. hatályba lépését követõ elsõ alkalommal történõ megválasztástól kell

számítani.

33/A. § (1) A szakmai kamara 33. § (2) bekezdésben említett etikai kódexét

a) úgy kell megalkotni, hogy a hatálybalépésének idõpontja 2012. január 1-je legyen és

b) a hatálybalépését megelõzõ 15 nappal a 8. § (3) bekezdése szerint közzé kell tenni.

(2) A szakmai kamara új etikai kódexe hatálybalépésének napjáig elkövetett cselekményeket és mulasztásokat

az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló külön rendelet, valamint az alapszabályban, illetõleg a szakmai kamara

más belsõ szabályzatában foglalt vagy a választott tisztségbõl eredõ kötelezettségek vétkes megszegése körében

megalkotott kamarai etikai szabályzatok alapján kell lefolytatni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása esetén kiszabott etikai büntetés a döntés jogerõre emelkedésekor hatályos

rendelkezések szerint évül el, ilyen jogszabályi rendelkezés vagy a szakmai kamara belsõ szabályzatában foglalt

szabály hiányában az elévülési idõ az etikai felelõsséget megállapító határozat jogerõre emelkedésétõl számított

egy év.

(4) A 33. § szerinti eljárásokra tekintettel a 33. § (1) bekezdése szerinti alapszabály hatálybalépését megelõzõen

megválasztott kamarai küldöttek, tisztségviselõk és szervek megbízatása e törvény erejénél fogva az adott megbízatás

33. § alapján történt betöltéséig, de legkésõbb a 33. § (1) és (3) bekezdése szerinti idõpontig tart.

33/B. § (1) Az Eütv. szerinti Megyei Etikai Tanácsok (a továbbiakban: MET) és az Országos Etikai Tanács (a továbbiakban:

OET) a Módtv. hatálybalépése napján folyamatban lévõ etikai ügyeiket lezárják, azzal, hogy

a) ha az etikai ügyben eljáró szervet a jogorvoslatot elbíráló hatáskörrel rendelkezõ szerv a Módtv. hatálybalépését

követõen új eljárásra utasítja, az új eljárást az e törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ kamarai etikai

szerv folytatja le,

b) a Módtv. hatálybalépésétõl számított 60. napon le nem zárt ügyeket a Módtv. hatálybalépésétõl számított

75 napon belül

ba) a MET a feladatkör szerint illetékes szakmai kamarának a MET illetékességi területén mûködõ elsõfokú etikai

bizottságához teszi át,

bb) az OET a szakmai kamara országos etikai bizottságához teszi át.

(2) A MET-nél 2011. április 1-jétõl új elsõ fokú etikai eljárás nem indulhat, ettõl az idõponttól a 33/A. § (2) bekezdésében

foglaltakra is figyelemmel az elsõfokú etikai eljárásokat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ kamarai etikai szerv

folytatja le.

(3) A 33/A. § (2) bekezdésében említett, valamint az (1) bekezdés szerinti etikai eljárásokat – a megismételt eljárások

kivételével – az egészségügyrõl szóló törvénynek a Módtv. hatálybalépését megelõzõ napon hatályos eljárási

szabályai szerint kell lefolytatni.

(4) Az OET a Módtv. hatálybalépését követõ 60. napon folyamatban lévõ, etikai döntés felülvizsgálatára irányuló perek

iratanyagát a Módtv. hatálybalépésétõl számított 75 napon belül átadja a feladatkör szerint érintett szakmai kamara

országos etikai bizottságának. Az etikai döntés felülvizsgálatára irányuló közigazgatási perben az OET perbeli

jogutódja a szakmai kamara.

(5) A OET és a MET-ek 2011. június 16-án jogutód nélkül megszûnnek, ezzel egyidejûleg tagjaik megbízatása is

megszûnik.”

29. § Az Ekt. 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„34. § Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy az Eütv. szerinti kötelezõ továbbképzés szervezõje

tevékenységének az egészségügyben mûködõ szakmai kamarák általi rendszeres minõsítésére, a minõsítés
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közzétételére és a minõsítés alapján megtehetõ javaslattételre vonatkozó részletes szabályokat rendeletben

megállapítsa.”

30. § Az Ekt.

a) 3. § (2) bekezdésében az „irányadóak” szövegrész helyébe az „irányadóak, azzal, hogy a területi szervezetben

mûködni kell etikai bizottságnak és elnökségnek, amelyek elnökei e törvény alkalmazásában tisztségviselõnek

minõsülnek”,

b) 4. § (1) bekezdésében

ba) az „etikai szabályzatának” szövegrész helyébe az „etikai kódexének”,

bb) a „tagjainak megválasztása” szövegrész helyébe a „tagjainak megválasztása, a szakmai kamara számviteli

törvény szerinti éves beszámolójának”,

c) 8. § (1) bekezdésében az „a külön jogszabály szerinti, az egészségügyi dolgozókra kiterjedõ szakmai-etikai

szabályzat” szövegrész helyébe az „az etikai kódex”,

d) 6. § (3) bekezdésében a „továbbá az etikai kollégium elnökei, alelnökei” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés

d) pontjában meghatározott etikai kollégium elnöke, alelnökei, továbbá – ha a kamarának van tagozata –

az országos szakmai tagozatok vezetõi.”,

e) 12. § (5) bekezdésében a „felügyelõbizottság” szövegrész helyébe az „az országos felügyelõbizottság”,

f) 14. § (1) bekezdés d) pontjában az „alapszabályban meghatározott módon” szövegrész helyébe

az „alapszabályban meghatározott módon az országos hivatalnak”,

g) 16. § (3) bekezdésében a „benyújtásától” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól”

h) 18. § (1) bekezdés c) pontjában az „e) pontjában” szövegrész helyébe az „e) vagy f) pontjában”,

i) 19. §-ában a „szervnek” szövegrész helyébe a „szervnek, az egészségügyi dolgozót foglalkoztató munkáltatónak,

továbbá azon egészségügyi szolgáltató mûködési engedélyezésére jogosult szervnek, amely egészségügyi

szolgáltatónál az egészségügyi dolgozó egészségügyi tevékenységet végez”,

j) 29. § (1) bekezdés b) pontjában a „költségvetéstõl átvett” szövegrész helyébe a „költségvetéstõl

az államháztartásról szóló külön törvényben elõírtak szerint átvett”

szöveg lép.

31. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 22. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bíróság végrehajtási záradékkal látja el)

„b) az ügyvédi fegyelmi hatóságnak, a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek fegyelmi testületének és

az igazságügyi szakértõi kamara etikai tanácsának, továbbá az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról szóló külön

törvény szerinti elsõ- és másodfokú etikai bizottságok pénzbírság és eljárási költség megfizetésére kötelezõ határozatát,”

(2) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 74. § b) pontjában az „a rendszeres szociális segély, a

rendelkezésre állási támogatás” szövegrész helyébe az „az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében

megállapított pénzbeli ellátás” szöveg lép.

32. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2011. április 1-jén lép hatályba. E törvény 2012. január 2-án

hatályát veszti.

(2) A 12. § 2011. június 1-jén lép hatályba.

(3) A 33. § (3) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

33. § (1) Hatályát veszti az Ekt.

a) 1. § (5) és (6) bekezdése,

b) 16. § (4), (5) és (7) bekezdése,

c) 18. § (3) bekezdése,

d) 31. és 35. §-a.

(2) Hatályát veszti az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)

a) 140/A–140/E. §-a és az azt megelõzõ alcím,

b) 247. § (2) bekezdés l) pontja.

(3) Hatályát veszti az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet.
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34. § (1) Az Eütv. 112. § (4) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mûködési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza)

„j) az egészségügyi dolgozóval szemben törvény alapján etikai eljárás keretében kiszabott jogerõs büntetés ténye

a büntetést kiszabó határozat jogerõre emelkedése napjának és elévülése idõpontjának megjelölésével együtt,”

(2) Az Eütv. 113/A. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:

(A mûködési nyilvántartásból a nyilvántartást vezetõ szerv – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – törli azt a személyt)

„i) akinek – feltéve, hogy törvény kötelezõ kamarai tagságot ír elõ – kamarai tagsága megszûnt.”

(3) Az Eütv. 247. § (3) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

„f) az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelõsségi, szakmai,

szakképesítési és szakképzettségi feltételeit”

(rendeletben állapítsa meg.)

35. § (1) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény

(a továbbiakban: Eüak.) 3. § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„i) adatkezelõ: a betegellátó; az intézményvezetõ; az adatvédelmi felelõs; továbbá közegészségügyi-járványügyi

közérdekbõl az 5. § (3) bekezdésében meghatározott szervek és személyek; továbbá a 22. § szerinti esetekben az ott

meghatározottak szerint az egészségbiztosítási szerv; a 22/E. §-ban meghatározottak szerint az orvosszakértõi,

rehabilitációs, illetve szociális szakértõi szerv; a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíj-biztosítási szerv és

a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv; továbbá a 16/A. §-ban meghatározottak szerint, valamint a lakossági célzott

szûrõvizsgálatok szervezése érdekében a 3. § b) pont szerinti személyazonosító adat tekintetében az egészségügyi

államigazgatási szerv; a 14/A. §-ban meghatározott adatok tekintetében a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz,

gyógyászati ellátás kiszolgáltatója, illetve nyújtója; a 15/A. §-ban meghatározottak szerint a munkavédelmi hatóság és

a tevékenységének ellátását segítõ munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv; továbbá a 23. § (1) bekezdés

f) pontjában meghatározott esetben az elsõ- és másodfokú etikai eljárást lefolytató kamarai szerv;”

(2) Az Eüak. 4. § (2) bekezdése a következõ u) ponttal egészül ki:

(Egészségügyi és személyazonosító adatot az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – törvényben meghatározott

esetekben – az alábbi célból lehet kezelni:)

„u) az egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai eljárás”

(3) Az Eüak. 23. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(A következõ szervek írásbeli megkeresésére a kezelést végzõ orvos az érintett egészségügyi és a megkeresõ szerv által

törvény alapján kezelhetõ, az azonosításhoz szükséges személyazonosító adatait átadja a megkeresõ szervnek.

A megkeresésben a 4. § (4) bekezdésének megfelelõen fel kell tüntetni a megismerni kívánt egészségügyi és

személyazonosító adatokat. A megkeresõ szervek a következõk lehetnek:)

„f) az egészségügyi dolgozóval szemben folyamatban lévõ etikai eljárás során az eljárás lefolytatása hatáskörrel és

illetékességgel rendelkezõ kamarai szerv.”

36. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44. § (1) bekezdés c) pontjában a „80%-a”

szövegrész helyébe a „legalább 80%-a” szöveg lép.

37. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 1. alcímének 1.3. alpontjában

a „rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás” szövegrész helyébe az „az aktív korúak ellátására való

jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás” szöveg lép.

38. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 44/A. § (2) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az illetékes települési önkormányzat jegyzõje a 42. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyi adatok

és a TAJ-szám megjelölésével bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek az aktív korúak ellátására való

jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban, az ápolási díjban, az idõskorúak járadékában és

a hadigondozotti pénzellátásban részesülõ személyekrõl az ellátást megállapító határozat jogerõre emelkedését és

az ellátás megszûnését követõ 10 napon belül.”
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(2) A Tbj. 16. § (1) bekezdés h) pontjában a „rendszeres szociális segélyben, rendelkezésre állási támogatásban” szövegrész

helyébe az „az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban” szöveg lép.”

(3) A Tbj. a következõ 64. §-sal egészül ki:

„64. § Az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról szóló 2011. évi

XXIII. törvénnyel megállapított 16. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat 2011. január 1-jére visszamenõlegesen

alkalmazni kell.”

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelete
az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól

A Kormány az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) ellátás: egészségügyi szolgáltatás, amelynek keretében a várandós nõ a szülészeti és újszülött-ellátást elõzetes

választása alapján, elõre tervezett módon, az egészségügyrõl szóló törvényben meghatározott

fekvõbeteg-szakellátás keretein kívül veszi igénybe,

b) háttérkórház: szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott

fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény, ahova az ellátást igénybe vevõ nõ és az újszülött

az ellátás választott helyszínérõl húsz percen belül beszállítható.

2. § (1) Ellátást az e tevékenységre vonatkozó mûködési engedéllyel és érvényes felelõsségbiztosítással rendelkezõ

egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) nyújthat.

(2) Az ellátás keretében történõ szülészeti eseményben (a továbbiakban: szülés) közremûködik:

a) szülész-nõgyógyász szakorvos, vagy

b) felsõoktatási intézmény alapképzési szakán vagy fõiskolai karán szülésznõ szakképesítést vagy emelt szintû vagy

felsõfokú szülésznõ szakképesítést szerzett szülésznõ, aki

ba) legalább két éves szülõszobai szakmai gyakorlattal rendelkezik vagy

bb) legalább két éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és igazoltan minimum ötven szülést levezetett

[az a) és b) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: felelõs személy].

(3) Az egészségügyi szolgáltatónak az ellátás keretében – minimális személyi feltételként – a (2) bekezdés szerinti felelõs

személy, továbbá egy, a (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelõ szülésznõ vagy szülész-nõgyógyász szakorvos

jelenlétét biztosítania kell.

(4) Az egészségügyi szolgáltatónak az ellátás keretében neonatológus vagy legalább két éves neonatológiai gyakorlattal

rendelkezõ csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos (a továbbiakban: gyermekgyógyász) – a 9. § (2) bekezdése

szerinti újszülött-ellátásban történõ – közremûködését biztosítania kell.

(5) Az ellátás keretében a várandós anya egészségügyi szolgáltatót és felelõs személyt választ. Az egészségügyi

szolgáltató – a felelõs személy jogkörében eljáró és a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ –

helyettes felelõs személyt jelöl ki.

(6) A felelõs személy és a helyettes felelõs személy az egészségügyi szolgáltatóval munkaviszonyban vagy

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, vagy az egészségügyi szolgáltató vezetését ellátó személy.

(7) Az ellátásra vonatkozóan a várandós nõ és az egészségügyi szolgáltató megbízási szerzõdést köt.

3. § (1) A 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti személyek az ellátás során a tõlük elvárható gondossággal, a szülészeti és

újszülött-ellátás szakmai szabályainak betartásával járnak el, és felelõsek az e rendeletben meghatározott elõírások

betartásáért.
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(2) A felelõs személynek és a 2. § (3) bekezdése szerinti személyeknek két évnél nem régebbi csecsemõ és újszülött,

továbbá felnõtt újraélesztési tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvánnyal, a 2. § (4) bekezdése szerinti

gyermekgyógyásznak két évnél nem régebbi csecsemõ és újszülött újraélesztési tanfolyam elvégzését igazoló

bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.

(3) Az ellátás csak olyan helyszínen történhet, ahonnan az ellátást igénybe vevõ nõ és az újszülött húsz percen belül

a háttérkórházba szállítható.

4. § (1) Az ellátás igénybevételének egészségügyi feltételeit és az azt kizáró okokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A szülõ nõ, valamint az újszülött háttérkórházba történõ szállításának indikációit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az ellátáshoz szükséges tárgyi, továbbá higiénés feltételeket a 3. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az ellátás igénybevételérõl a várandós nõ a terhesség betöltött 36. hetéig dönthet. Az ellátás igénybevételét választó

várandós nõ a döntés meghozatalát követõen haladéktalanul, de legkésõbb 3 napon belül a felelõs személy

közremûködésével négy példányban kitölti a 4. melléklet szerinti adatlapot. A 4. melléklet szerinti adatlapot a felelõs

személy juttatja el az egészségügyi szolgáltató részére.

(2) Rh-negatív vércsoportú várandós nõ esetében az egészségügyi szolgáltató gondoskodik arról, hogy – a szülés várható

megindulása elõtt – a várandós nõ részére a szükséges anti-D ellenanyag vényre történõ felírása, továbbá a 9. §

(6) bekezdése szerinti laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges beutalók beszerzése a terhesség betöltött 37. hetéig

megtörténjen.

(3) A várandós nõ az (1) bekezdés szerinti, kitöltött adatlap egy példányának átadásával – a kitöltést követõ legfeljebb

3 napon belül – tájékoztatja a területi védõnõi ellátásról szóló jogszabályban meghatározott védõnõt (a továbbiakban:

védõnõ) és a területileg illetékes házi gyermekorvost (háziorvost) vagy a választott házi gyermekorvost (háziorvost)

(a továbbiakban együtt: házi gyermekorvos) arról, hogy az e rendelet szerinti ellátást tervezi igénybe venni.

(4) A felelõs személy a várandós nõ döntését követõ 3 napon belül arról írásban vagy elektronikus úton értesíti

a háttérkórház szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó osztályát. Az értesítésnek a várandós nõ nevét, a szülés várható

idõpontját, valamint a felelõs személy és az egészségügyi szolgáltató nevét és telefonszámát tartalmaznia kell.

(5) Amennyiben a háttérkórház szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó osztályának az ellátás választott helyszíne szerint

területi ellátási kötelezettsége is van, akkor a (4) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követõ 3 napon belül írásban

vagy elektronikus úton tájékoztatja a felelõs személyt arról, hogy az értesítést tudomásul vette. Területi ellátási

kötelezettség hiányában a háttérkórház az értesítés vételét az azt követõ 3 napon belül visszaigazolja és azt

jóváhagyja. Jóváhagyás hiányában a felelõs személy az ellátás választott helyszíne szerinti területi ellátási

kötelezettséggel rendelkezõ szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó fekvõbeteg-gyógyintézetet értesíti

a (4) bekezdésben foglaltakról.

(6) A várandós nõ terhesgondozása a terhesgondozásról szóló jogszabályban meghatározottak szerint történik.

(7) A felelõs személy – legkésõbb a várandós nõ terhességének betöltött 38. hetéig – ismételten meggyõzõdik a szülés

helyszíne higiénés feltételeinek megfelelõségérõl. Amennyiben a higiénés feltételek a 3. mellékletben foglaltaknak

nem felelnek meg, akkor a felelõs személy a várandós nõ ellátása céljából szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó

fekvõbeteg-gyógyintézetet vagy megfelelõ, az e rendelet szerinti ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatót javasol

és errõl értesíti a (3) bekezdés szerinti személyeket és a háttérkórházat.

6. § (1) A várandós anyát az ellátással kapcsolatosan az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglaltakon túl

a felelõs személy írásban tájékoztatja:

a) az ellátás igénybevételének egészségügyi feltételeirõl és kizáró okairól,

b) a háttérkórházba vagy a 8. § (3) bekezdése szerinti szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó fekvõbeteg-gyógyintézetbe

történõ szállítás indokairól és ennek megtagadása következményeirõl.

(2) A várandós anya az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás egy példányát aláírásával ellátja.

(3) Amennyiben a szülés megindulása elõtt az 1. mellékletben meghatározottak szerint az ellátás egészségügyi feltételei

nem állnak fenn, vagy az ellátás igénybevételét kizáró okok bármelyike fennáll, úgy a felelõs személy a várandós nõ

ellátása céljából szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó fekvõbeteg-gyógyintézetet javasol, és errõl értesíti az 5. §

(3) bekezdése szerinti személyeket és a háttérkórházat.

7. § (1) A szülésben történõ közremûködés csak akkor kezdhetõ meg, ha a 3. melléklet szerinti tárgyi, valamint higiénés

feltételek a szülés helyszínén rendelkezésre állnak.
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(2) Az egészségügyi szolgáltató köteles gondoskodni

a) a 3. mellékletben foglalt tárgyi feltételek meglétérõl,

b) az ellátás során keletkezõ egészségügyi hulladék és különleges kezelést igénylõ veszélyes hulladék elszállításáról.

8. § (1) A szülõ nõt, illetve az újszülöttet a felelõs személy vagy a gyermekgyógyász döntése alapján, a 2. mellékletben felsorolt

feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén – egészségi állapotukat nem veszélyeztetõ módon vagy szükség

szerint a mentõszolgálat igénybevételével – azonnal a háttérkórházba kell szállítani. A háttérkórházba szállítás

– a felelõs személy vagy a gyermekgyógyász döntése alapján – akkor is kötelezõ, ha a komplikáció jellege, illetve elõre

nem látható ok a szülõ nõ, illetve az újszülött életét, egészségét veszélyeztetheti, vagy maradandó fogyatékosságot

okozhat. A felelõs személy köteles a szülõ nõt, illetve az újszülöttet a háttérkórházba kísérni, és a rendelkezésére álló

egészségügyi dokumentációt az ügyeletvezetõ szakorvosnak átadni.

(2) A háttérkórházba szállítás esetén a felelõs személy a háttérkórház szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó osztályát

– a szállítást megelõzõen, telefonon – haladéktalanul értesíti.

(3) Amennyiben a felelõs személy vagy a gyermekgyógyász azt állapítja meg, hogy elõre nem látható ok miatt

az (1) bekezdés szerinti háttérkórházba történõ szállítás a szülõ nõ vagy az újszülött életét, egészségét

veszélyeztetheti, vagy maradandó fogyatékosságot okozhat, akkor a szülõ nõt, illetve az újszülöttet olyan szülészeti és

újszülött-ellátást nyújtó fekvõbeteg-gyógyintézetbe kell szállítani, amely ellátásukat az egészségügyrõl szóló

törvényben meghatározottak szerint megfelelõ szinten biztosítja.

(4) Az (1) bekezdésben vagy a (3) bekezdésben meghatározott esetben – a helyszínen maradó – a 2. § (3) bekezdése vagy

a 2. § (4) bekezdése szerinti személyek felelnek a továbbiakban szükséges ellátás nyújtásáért.

9. § (1) A felelõs személy a szülés megtörténtérõl a védõnõt és – az anya nyilatkozata alapján – a házi gyermekorvost

haladéktalanul, de legkésõbb 72 órán belül telefonon vagy elektronikus úton értesíti.

(2) Az újszülött elsõ gyermekgyógyászati vizsgálatát a 2. § (4) bekezdése szerinti gyermekgyógyász végzi el a szülést

követõ 24 órán belül.

(3) A szülés befejezését követõ 3 órán keresztül az anya és az újszülött felügyeletét a felelõs személynek kell ellátnia.

A felelõs személy és a gyermekgyógyász a szülést követõ naptól számított három napon keresztül az anya és

az újszülött állapotát naponta ellenõrzi.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti személyek az ellenõrzõ vizsgálatok elvégzése során bármilyen rendellenességet

észlelnek, akkor az anya, illetve az újszülött háttérkórházba vagy a 8. § (3) bekezdése szerinti

fekvõbeteg-gyógyintézetbe történõ szállítását javasolják.

(5) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti személyek megállapítása szerint az ellenõrzõ vizsgálatok elvégzése során észlelt

rendellenesség az anya, illetve az újszülött életét, egészségét veszélyeztetheti, vagy maradandó fogyatékosságot

okozhat, akkor az anya, illetve az újszülött háttérkórházba vagy a 8. § (3) bekezdése szerinti

fekvõbeteg-gyógyintézetbe történõ szállításáról haladéktalanul gondoskodnak.

(6) Rh-negatív vércsoportú anya esetében a felelõs személy gondoskodik a köldökzsinór- és az anyai vér levételérõl, és

annak megfelelõ laboratóriumba történõ szállításáról. A laboratóriumi eredmény birtokában az anti-D ellenanyag

beszerzésérõl és beadásáról a felelõs személy gondoskodik haladéktalanul, de legfeljebb a méhlepény távozását

követõ 72 órán belül, továbbá ezt a tényt az anya gondozási könyvében is dokumentálja.

10. § (1) A BCG-védõoltás beadásáról a jogszabályban meghatározott idõtartamon belül a házi gyermekorvos gondoskodik.

(2) A gyermekgyógyász végzi el – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a 0–4 napos életkorban jogszabály szerint kötelezõ

szûrõvizsgálatokat.

(3) A veleszületett anyagcsere-betegségek szûrõvizsgálatainak elvégzésérõl, a levett vérminta megfelelõ laboratóriumba

szállíttatásáról és az eredmények értékelése kapcsán történõ intézkedések megtételérõl az egészségügyi szolgáltató

gondoskodik.

(4) A védõnõ a gyermekágyas nõt és az újszülöttet a 9. § (1) bekezdése szerinti értesítést vagy – a gyermekágyas nõ

akadályoztatása esetén – a hazaérkezést követõ 2 munkanapon belül meglátogatja.

(5) A védõnõ az ellátás egészségügyi dokumentációja alapján meggyõzõdik arról, hogy a gyermekágyas nõ a 9. §

(6) bekezdése szerinti anti-D ellenanyagot megkapta, a 9. § (2) és (3) bekezdése szerinti orvosi vizsgálatok, valamint

a (2) és (3) bekezdés szerinti szûrõvizsgálatok megtörténtek, és az errõl szóló megállapításokat a védõnõi

dokumentációban rögzíti. A védõnõ az ellátások elmaradása esetén a területi védõnõi ellátásról szóló jogszabályban

meghatározottak szerint a házi gyermekorvost értesíti.
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11. § Az újszülött ellátását a születést követõ negyedik naptól a házi gyermekorvos veszi át.

12. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az ellátásról szülési naplót vezet, amely tartalmazza az adott évben a közremûködésével

lezajlott szülések sorszámát, idõpontját, helyét, a várandós anya személyazonosító adatait, a felelõs személy nevét,

az ellátás során megállapított diagnózisokat és az elvégzett beavatkozásokat, továbbá az újszülött nevét, nemét,

testsúlyát, testhosszát és egészségi állapotát.

(2) A felelõs személy és a gyermekgyógyász vezeti az 5. melléklet szerinti, intézeten kívül született újszülöttrõl szóló

vizsgálati lapot, amely részletesen tartalmazza az újszülöttel kapcsolatos egészségügyi eseményeket, beleértve a 9. §

(2) bekezdése szerinti vizsgálatot is.

(3) A szülést követõ 72 óra elteltével a felelõs személy és a gyermekgyógyász négy példányban elkészíti a (2) bekezdésben

meghatározott, az intézeten kívül született újszülöttrõl szóló vizsgálati lapot, továbbá a 6. melléklet szerinti,

az intézeten kívüli szülésrõl szóló összefoglalót.

(4) A felelõs személy a szülészeti eseményt követõ 48 órán belül két példányban kiállítja az újszülött anyakönyvezéséhez

szükséges, a 7. mellékletben meghatározott, az intézeten kívüli születés tényérõl szóló igazolást, és átadja azt az anya

részére. A felelõs személy az intézeten kívül született újszülöttrõl szóló vizsgálati lap és az intézeten kívüli szülésrõl

szóló összefoglaló egy példányát átadja a házi gyermekorvosnak.

(5) A 4. melléklet szerinti adatlap egy példánya, a szülési naplónak az adott szülésre vonatkozó adatai, az intézeten kívül

született újszülöttrõl szóló vizsgálati lap egy példánya és az intézeten kívüli szülésrõl szóló összefoglaló egy példánya

az egészségügyi dokumentáció részét képezi. Az egészségügyi dokumentációt az egészségügyi szolgáltató õrzi meg

azzal, hogy az intézeten kívüli szülésrõl szóló összefoglaló egy példányát átadja az anya részére.

(6) Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik a statisztikáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezõ jogszabályban

meghatározott élveszületési lap kitöltésérõl és az anyakönyvvezetõnek történõ megküldésérõl, valamint az ellátással

kapcsolatos adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítésérõl.

(7) A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja szerinti feltételekrõl a következõ tartalommal kell igazolást kiállítani:

a) az igazolást kiállító szervezet neve,

b) az igazolás alapjául szolgáló dokumentum megnevezése, kiállításának dátuma,

c) a megszerzett gyakorlat idõszaka és a szülések száma,

d) a szakmai gyakorlatot igazoló szervezeti egység vezetõjének aláírása.

13. § (1) Az ellátás akkor sem minõsül finanszírozott esetnek, ha az anya egyébként az egészségbiztosítás keretében jogosult

egészségügyi szolgáltatásra, kivéve az e rendeletben meghatározott gyermekorvosi, védõnõi, továbbá a háttérkórház

vagy a 8. § (3) bekezdése szerinti szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó fekvõbeteg-gyógyintézet által biztosított

egészségügyi szolgáltatást, a mentést és a laboratóriumi vizsgálatokat.

(2) Az ellátás a 2. § (7) bekezdése szerinti megbízási szerzõdés megkötésétõl a 6. melléklet szerinti, az intézeten kívüli

szülésrõl szóló összefoglaló kiadásáig tart.

14. § Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.

15. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2011. május 1-je után bekövetkezõ szülésre kell alkalmazni.

(2) A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szülésznõ felelõs személynek történõ választása a 2011. június 1-jét követõ

szülésnél lehetséges.

16. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mûködési engedély kiadására)

„a) fekvõbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki,

valamint intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenységet nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén

az Országos Tisztifõorvosi Hivatal,”

(jogosult.)

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök
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1. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

Az ellátás igénybevételének egészségügyi feltételei és kizáró okai

1. Az ellátás csak a következõ feltételek együttes fennállása esetén vehetõ igénybe:

a) a terhesség szövõdménymentes,

b) a várandós nõ az 5. § (1) bekezdése szerinti döntés idõpontjában betöltötte a 18. életévét,

c) elsõ szülés esetében a várandós nõ az 5. § (1) bekezdése szerinti döntés idõpontjában a 40. életévét nem

töltötte be,

d) a terhességi kor a betöltött 37. és 41. hét között van,

e) a magzat koponyavégû fekvésû.

2. Az ellátás igénybevételét kizáró okok

2.1. Szülészeti és általános kórelõzmény:

Olyan anyai, vagy a környezetében elõforduló betegségek, melyek veszélyeztetik a várandós nõ, illetve a magzat

életét, egészségét, különösen:

a) korábbi szülés(ek)nél: vállelakadás, negyedfokú gátsérülés,

b) elõzetes császármetszés vagy a méhtesten végzett mûtét (pl. myomectomia, hysterotomia),

c) a várandós nõ lázas állapota,

d) a várandós nõ HIV vagy hepatitis B, C fertõzése,

e) drog-dependencia, alkoholizmus, erõs dohányzás,

f) placenta praevia minden formája,

g) a várandós nõ minden olyan betegsége, ahol konziliárius orvos császármetszést javasolt,

h) a várandós nõ terhességgel, szüléssel összefüggõ akut vagy krónikus megbetegedése:

ha) diabetes mellitus,

hb) hypertonia,

hc) eclampsia, praeeclampsia,

hd) anyai szívbetegség,

he) ritmuszavar,

hf) cardiális decompenzáció,

hg) vérzékenység,

i) ultrahang vizsgálattal valószínûsített köldökzsinór- vagy egyéb rendellenesség,

j) a terhesség in vitro fertilizáció eredménye.

2.2. Magzati állapotok, betegségek vagy azok fennállásának gyanúja:

a) intrauterin magzati retardáció,

b) iker- vagy többes terhesség,

c) 4000 g feletti várható születési súly,

d) a magzat méhen belül elhalt,

e) magzati fejlõdési rendellenesség, ha a magzat neonatológiai ellátást igényel,

f) magzati oxygénhiányra utaló, kóros NST,

g) Rh-alloimmunizáció esetén vagy más vércsoport összeférhetetlenség esetén, ha hematológus/neonatológus

szerint az újszülött károsodása várható,

h) fekvési rendellenesség: medence végû fekvés, haránt- vagy ferdefekvés,

i) idõ elõtti burokrepedés, ha a szülés nem indul el spontán 12 órán belül, vagy a magzatvíz meconiumos,

j) igazolt B típusú streptococcus fertõzés.
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2. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

Kórházba szállítás indikációi

1. Szülés megindulásakor

a) Aktív genitalis herpes,

b) bárányhimlõ vagy egyéb akut fertõzõ betegség a várandós nõnél vagy a környezetében,

c) fekvési rendellenességek,

d) preeclampsia,

e) 38 °C feletti láz.

2. Szülés alatt

a) 38 °C feletti láz,

b) kóros magzati szívhangeltérések,

c) a normálistól eltérõ magzatvíz a vajúdás korai szakában,

d) a szülés dinamikája nem megfelelõ,

e) elõesett köldökzsinór,

f) abruptio placentae vagy placenta praevia,

g) erõs vérzés,

h) a szülés bármely szakának elhúzódása.

3. Postpartum (az anya esetén)

a) Thrombophlebitis vagy thromboembólia,

b) postpartum eclampsia,

c) uterus inversio,

d) postpartum vérzés (szokásos kezelésre nem szûnõ),

e) szülészeti shock elõtti állapot,

f) teljesen vagy részben visszamaradt lepény,

g) mély, csak intézeti körülmények között ellátható uro-genitális sérülések.

4. Postpartum (az újszülött esetén)

a) Apgar score (1 perces korban 3 alatt, 5 perces korban 7 alatt, 10 perc után is 7 vagy az alatt),

b) görcsös állapot gyanúja,

c) légzési vagy keringési rendellenességek (RDS, organikus szívzörej),

d) jelentõs fejlõdési rendellenesség (azonnali orvosi beavatkozást igényel),

e) adaptációs zavar minden formája:

ea) súlyos izomhypotónia,

eb) nagyfokú sápadtság,

ec) tartós lélegeztetést igénylõ újszülött,

ed) cyanosis,

ee) tartós tachypnoe.
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3. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

Tárgyi és higiénés feltételek

1. Eszközök:

1. a magzati szívmûködés regisztrálására alkalmas, Doppler elven mûködõ szívhang regisztráló,

2. stetoszkóp, újszülött stetoszkóp,

3. vérnyomásmérõ, felnõtt és újszülött mandzsettával,

4. hordozható szívó berendezés,

5. steril episiotomiás olló, köldökellátáshoz olló,

6. steril szuturás tálca (csipesz, olló, kocher, tûfogó),

7. öntelõdõ lélegeztetõ ballon újszülött vagy gyermek, valamint felnõtt méretben reservoirral,

8. maszkok a ballonhoz újszülött, csecsemõ és felnõtt méretekben,

9. legalább 2 l ûrtartalmú oxigénpalack reduktorral,

10. steril laryngoscop újszülött, csecsemõ és felnõtt méretû lapocokkal,

11. egyszerhasználatos tracheatubusok,

12. egyszerhasználatos vénás kanülök csecsemõ és felnõtt méretekben,

13. infúziós szerelék,

14. steril fecskendõk, tûk (több méretben),

15. nem steril kesztyûk,

16. steril kesztyûk,

17. steril szívókatéterek újszülött méretben az újszülött ellátásához, újszülött méretû gyomorszonda,

18. köldökcsat,

19. izolációs takaró,

20. fertõtlenítõ oldat,

21. steril gézlapok,

22. fonalak szuturához,

23. hólyag katéter,

24. kémcsövek vérvételhez, többféle (pl. alvadásgátlóval), szállító doboz,

25. veszélyes hulladék tárolására alkalmas gyûjtõ,

26. kéz és egyéb testfelületek, valamint berendezés fertõtlenítésére alkalmas szer,

27. tiszta, száraz törlõk, törölközõk,

28. hitelesített glucometer stixekkel,

29. hõmérõ,

30. újszülöttmérleg,

31. újszülött-hosszmérõ,

32. mérõszalag.

2. Gyógyszerek:

1. oxytotikus hatású szerek (Oxytocin, ergot alkaloida),

2. helyi érzéstelenítõk (Lidocain, Bupivacain),

3. epinephrin (adrenalin) – legalább 5 amp.,

4. infuziós oldatok: min. 2000 ml krisztalloid, 1000 ml kolloid,

5. 0,9%-os NaCl ampulla 5 db,

6. terbutalin aerosol,

7. 4,2%-os NaHCO3,

8. K-vitamin.

3. Higiénés feltételek:

1. a vajúdás, illetve a szülés idejére a szülõ nõ és az újszülött számára elkülönített, szükség szerint fûthetõ helyiség,

2. vízöblítéses WC,

3. kád vagy zuhanyfülke és kézmosó, folyó hideg-meleg vízzel,

4. az újszülött számára tiszta, száraz, cserélhetõ lepedõ,

5. az újszülött ellátásához szükséges fertõtlenített asztal/pelenkázó,

6. szülésre alkalmas tiszta ágy.
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4. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

Adatlap

a tervezett, intézeten kívüli szülés választásához

I. Személyes és egyéb adatok

1. Várandós nõ

a) neve:

b) Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

c) lakcíme, telefonszáma:

d) szülése választott helyszínének címe:

e) szülésének várható ideje:

f) értesítendõ hozzátartozójának neve, telefonszáma:

2. Egészségügyi szolgáltató

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) mûködési engedélyének száma:

d) egyéb elérhetõsége (telefonszám, faxszám, email-cím stb.):

3. Felelõs személy

a) neve, telefonszáma:

b) mûködési nyilvántartásának száma:

4. Helyettes felelõs személy (a felelõs személy akadályoztatása esetén)

a) neve, telefonszáma:

b) mûködési nyilvántartásának száma:

5. A területileg illetékes házi gyermekorvos (háziorvos) vagy a választott házi gyermekorvos (háziorvos) neve,

telefonszáma:

6. Védõnõ neve, telefonszáma:

7. Gyermekgyógyász

a) neve:

b) telefonszáma:

c) mûködési nyilvántartásának száma:

8. Háttérkórház neve, címe, szülõszoba telefonszáma:

II. Egészségügyi szolgáltató nyilatkozata(i)

1. A jogszabályban elõírt tárgyi és személyi feltételeket a szülés idejére biztosítom.

III. Felelõs személy nyilatkozatai

1. A szülés választott helyszínén a jogszabályban elõírt higiénés feltételek fennállásáról meggyõzõdtem, azok meglétét

igazolom.

2. A várandós nõ számára az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény elõírása és az intézeten kívüli szülés szakmai

szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti tájékoztatást megadtam.

IV. A várandós nõ nyilatkozatai

1. A(z) [egészségügyi szolgáltató neve] által nyújtott, intézeten kívüli szülészeti ellátást kívánok igénybe venni.

2. Az intézeten kívüli szülészeti ellátás igénybevételének feltételeivel tisztában vagyok, az arról szóló tájékoztatást

megkaptam.
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3. A felelõs személy, illetve a gyermekgyógyász döntését a háttérkórházba vagy a szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó

fekvõbeteg-gyógyintézetbe történõ szükség szerinti szállításomról tudomásul veszem.

Kelt:

........................................................................................................

Egészségügyi szolgáltató (képviselõjének) aláírása

......................................................

Várandós nõ aláírása

......................................................

Felelõs személy aláírása

P. H.*

......................................................................

Helyettes felelõs személy aláírása

P. H.**

Az adatlapot négy példányban kell kitölteni!

* Csak orvos felelõs személy esetén kell lepecsételni.

** Csak orvos helyettes felelõs személy esetén kell lepecsételni.
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5. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

Vizsgálati lap intézeten kívül született újszülöttrõl

(kitöltendõ 2 példányban)

Szolgáltató neve:

Címe:

Felelõs személy neve:

Újszülött adatai

Családi név: ............................................................................. utónév: .............................................................................................................

Nem: ............................................................................................................................................................................................................................

Születés helye (pontos cím): ..............................................................................................................................................................................

Születés idõpontja: ......... év ..... hó ... nap ....... óra ...... perc

Anya adatai

Név: .......................................................................................... Születési név: ...................................................................................................

Születési hely, idõ: .............................................................. Anyja neve: .......................................................................................................

Lakóhely/tartózkodási hely: ...............................................................................................................................................................................

Apa adatai

Név: .......................................................................................... Születési név: ...................................................................................................

Születési hely, idõ: .............................................................. Anyja neve: .......................................................................................................

Lakóhely/tartózkodási hely: ...............................................................................................................................................................................

I. Születési status vizsgálat

Születési súly: g

Születési hossz: cm

Fejkörfogat: cm

Apgar érték: 1 perces korban ... 5 perces korban ... 10 perces korban ...

A születés körülményei: .......................................................................................................................................................................................

A légzés megindulása (a megfelelõ rész aláhúzandó):

azonnal felsírt – késõbb (.... perces korban) sírt fel spontán

éleszteni kellett (ennek módja: ........................................................................................................................................................................)

Köldökellátás módja: Szemellátás módja:

K vitamin profilaxis:

Egyéb egészségi állapotot befolyásoló, szülés közbeni vagy megszületés utáni történés:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

A szülést követõ 3 órán belül a csecsemõ általános állapota:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................

Felelõs személy vagy gyermekgyógyász aláírása

P. H.
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II. 24 órán belüli gyermekgyógyászati status vizsgálat

Vizsgálatot végzõ gyermekgyógyász neve:

A vizsgálat ideje: év hó nap óra perc

Csecsemõ súlya: g

általános állapot: tónus – turgor:

bõr: koponya, kutacsok:

szájüreg:

szem: fül: orr:

tüdõk fizikalis lelete: légzésszám: /min

szív fizikalis lelete: pulzusszám: /min

a) femoralis

has: köldök:

genitaliák:

mozgásszervek:

idegrendszer:

testnyílások átjárhatósága: orr: nyelõcsõ: anusnyílás:

Vizeletürítés:

Meconiumürítés:

Táplálás:

Születési sérülés:

Észlelhetõ, látható fejlõdési rendellenesség (minor, major):

K vitamin profilaxis:

Anyai vércsoport, Rh:

Anti-D ellenanyag vizsgálatra vérminta elküldve:

Diagnózis/ok:

Elvégzett beavatkozás:

Terápiás javaslatok:

Egyéb megállapítás:

......................................................

Gyermekgyógyász aláírása

P. H.

III. 48 órán belüli gyermekgyógyászati status vizsgálat megállapításai

Vizsgálatot végzõ gyermekgyógyász neve:

A vizsgálat ideje: év hó nap óra perc

......................................................

Gyermekgyógyász aláírása

P. H.

IV. 72 órán belüli gyermekgyógyászati status vizsgálat megállapításai

Vizsgálatot végzõ gyermekgyógyász neve:

A vizsgálat ideje: év hó nap óra perc
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V. Életkorhoz kötött szûrõvizsgálatok 0–4 napos életkorban

a) Teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlõdési rendellenességek szûrésére

b) Testtömeg, testhossz, fejkörfogat mérése és a hazai standardok szerinti értékelése

c) Ideggyógyászati vizsgálat

d) Csípõficam szûrése

e) Érzékszervek mûködésének vizsgálata (hallás, látás)

BCG oltás beadása megtörtént: év hó nap óra perc

Oltóanyag száma:

......................................................

Gyermekgyógyász aláírása

P. H.

A dokumentum lezárva:

Dátum: év hó nap

...................................................... ......................................................

Felelõs személy aláírása Gyermekgyógyász aláírása

P. H. P. H.
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6. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

Összefoglaló adatlap intézeten kívüli szülésrõl

Szolgáltató neve:

Címe:

Felelõs személy neve:

Nyilvántartási száma: Orvosi pecsét száma:

Szülési napló sorszáma:

Anya adatai:

Név: .............................................................................. Születési név:..................................................................................................................

Születési hely, idõ: .................................................. Anyja neve: ...................................................................................................................

Lakóhely/tartózkodási hely: ...............................................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jel: ..............................................................................................................................................................

A szülés helye (pontos cím): ...............................................................................................................................................................................

A szülés idõpontja (év, hó, nap, óra, perc): ...................................................................................................................................................

Az intézeten kívüli szülészeti ellátás kezdete (év, hó, nap, óra, perc): ................................................................................................

I. Szülészeti anamnézis:

II. A szülészeti ellátás során megállapított diagnózisok:

III. Elvégzett beavatkozások:

IV. A szülés lefolyásának összefoglalása:

V. Az újszülött adatai

életviszonya (élõ, halott):

neve:

neme:

testsúlya: testhossza: fejkörfogata:

Apgar: 1’ 5’ 10’

VI. Anyai vércsoport, Rh:

Anti-D ellenanyag vizsgálatra vérminta elküldésének idõpontja:

Anti-D ellenanyag beadásának idõpontja:

VII. Az anya egészségi állapota a szülést követõ 72 óra elteltével:

Általános egészségi állapot jellemzõk:

Uterus állapota:

Vérzés jellemzõi:

Laktációs folyamat jellemzõi:

Pszichés állapot jellemzõi:

VIII. További ápolási, ellátási javaslat, alkalmazandó módszerek:

Egyéb megállapítás:

...................................................... ......................................................

Felelõs személy aláírása Gyermekgyógyász aláírása

P. H. P. H.
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7. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

Igazolás intézeten kívüli születésrõl

........................................................................ felelõs személy igazolom, hogy .................................................................................. -nek

(szülõ nõ neve, születési neve), aki lakik: ..................................................................................................................................................,

...........év ..............hó .....nap .......óra ......perckor, ............................................................................................... (a születés helyszíne)

................................................................................................ (családi és utónév) nevû, élõ/halott*, leány/fiú* gyermeke született.

Kelt: .........................., ...........év ............... hó ........ nap

........................................................

aláírás

P. H.

Mûködési nyilvántartási szám**:

Orvosi pecsétszám**:

Szolgáltató Mûködési Engedély száma:

* A megfelelõ rész aláhúzandó.

** Csak orvos felelõs személy esetén töltendõ ki.

A Kormány 1049/2011. (III. 17.) Korm. határozata
a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése és a Kormány által

alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat

által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat

10. pontja alapján meghozza az alábbi határozatát:

1. A Kormány

a) módosítja a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratát

(a továbbiakban: alapító okirat), és elfogadja annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét;

b) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány

nevében történõ aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele

iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: azonnal

2. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány

módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen a Hivatalos

Értesítõben közzétegye.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a Nemzetközi Petõ András

Közalapítványról szóló 1138/1995. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról szóló 1061/1998 (V. 15.) Korm. határozat,

a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1129/1999. (XII. 17.) Korm. határozat,

a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 2082/1999. (IV. 26.) Korm. határozat,

a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1084/2003. (VIII. 15.) Korm. határozat,

a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1148/2004. (XII. 22.) Korm. határozat,
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a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1133/2005. (XII. 23.) Korm. határozat,

a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1036/2007. (VI. 8.) Korm. határozat,

valamint a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1090/2008. (XII. 30.) Korm.

határozat.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 1068/2011. (III. 23.) Korm. határozata
a táplálék-kiegészítõk sportbeli felhasználásának visszaszorítása érdekében szükséges
intézkedésekrõl

A táplálék-kiegészítõk sportbeli felhasználásának veszélyeire figyelemmel a Kormány felkéri a nemzeti erõforrás minisztert, hogy:

1. a táplálék-kiegészítõk bevizsgálására, az ezzel összefüggõ vizsgálatra, tudományos, kutatói tevékenységre fókuszáló

laboratórium létrehozásának, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek biztosítását szolgáló hatásvizsgálatot 2011.

szeptember 30-ai határidõre készítse el;

2. az 1. pontban foglalt hatásvizsgálat terjedjen ki a létezõ állami kapacitások kihasználása útján történõ

laboratórium-mûködtetés lehetõségére is;

3. az 1. pontban foglalt hatásvizsgálat megállapításai alapján az 1. pontban meghatározott feladatkörrel rendelkezõ

laboratórium létrehozása tárgyában 2011. október 15-ig tegyen javaslatot a Kormány részére.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 1072/2011. (III. 23.) Korm. határozata
a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetésérõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és

egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról,

valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, továbbá a Kormány által alapított

közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt

felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4. pontja alapján

meghozza az alábbi határozatát:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló

2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány

(a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését a közfeladat más szervezeti keretek között történõ hatékonyabb

ellátása érdekében.

2. A Kormány

a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál

a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán

felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza a nemzeti erõforrás minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagyonelszámoló,

könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal
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3. A megszûnt Közalapítvány feladatait – ideértve a Közalapítvány megszûnésekor fennálló kötelezettségeiért való

helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal látja el.

4. A megszûnés napjával mint mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészíti a számviteli törvény szerinti egyes egyéb

szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm.

rendelet 6. §-a szerinti beszámolóját.

5. A megszûnést követõen a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – a Közalapítvány

vagyona értéke erejéig –, valamint a megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére

a Kormány a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt jelöli ki. A Közalapítvány hitelezõk kielégítése után

fennmaradt vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat és vállalt kötelezettségeket – a Kormány a Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatására fordítja, amely vagyont a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 3. pont szerinti feladatokra fordítani.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal

6. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és az 5. pontban foglalt

intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal

7. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti

a) a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány létrehozásáról szóló 2234/2003. (X. 1.) Korm. határozat,

b) a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány és a Betegjogi, Ellátottjogi és

Gyermekjogi Közalapítvány Alapító Okiratainak módosításáról szóló 1008/2005. (II. 8.) Korm. határozat, valamint

c) a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1073/2007. (IX. 26.)

Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

III. RÉSZ
Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek

és utasítások

A nemzeti erõforrás miniszter 7/2011. (III. 10.) NEFMI rendelete
a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról szóló
14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet módosításáról

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról szóló 14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a „2011.” szövegrész helyébe a „2012.” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a „2009/251/EK” szövegrész helyébe a „2009/251/EK, valamint az azt módosító

2010/153/EU és 2011/135/EU” szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter 8/2011. (III. 21.) NEFMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az intézeten kívüli szülésrõl szóló
szabályozással összefüggõ módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény 3. § (7) bekezdés b) pontjában, valamint

az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § A kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló

egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 4. § f) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az életkorhoz kötött szûrõvizsgálatok közül)

„f) az 1. számú melléklet 1. pontja szerinti szûrõvizsgálatok elvégzése – az f) alpontja kivételével –

a fekvõbeteg-gyógyintézetek szülészeti-nõgyógyászati osztálya, illetve újszülött osztálya vagy az újszülöttet ellátó

neonatológiai osztály (PIC), valamint intézeten kívüli szülés esetén az újszülött vizsgálatát végzõ gyermekgyógyász

szakorvos feladatkörébe tartozik. Az 1. számú melléklet 1. pont f) alpontjában felsorolt vizsgálatok esetében

a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére a külön jogszabály szerinti egészségügyi szolgáltató jogosult (szolgáltatók

jogosultak),”

2. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdés

b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A gyermekorvosi ellátás keretében a háziorvos által a (2) bekezdésben foglaltakon túl ellátandó feladatok:]

„b) az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemõk és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, ezen túlmenõen

intézeten kívüli szülés esetén az újszülöttnek a szülés megtörténtétõl számított 4–7 napon belül történõ

meglátogatása,”

3. § Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl

szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 8/2011. (III. 21.) NEFMI rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklet 1.4. pont „04 Szülészet-nõgyógyászat” alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„04 Szülészet-nõgyógyászat

0400 általános szülészet-nõgyógyászat (orvosi)

0401 terhesgondozás (orvosi)

0402 nõgyógyászati onkológiai szûrés

0403 In vitro fertilizáció (IVF) – *sze*

0404 intézeten kívüli szülészeti és újszülött ellátás

Más elsõdleges szakmai fõcsoportba sorolt, e fõcsoportban is engedélyezhetõ szakmák:

0507 gyermeknõgyógyászat – *sze*

1404 menopauza és oszteoporózis rendelés – *sze*

2204 nõgyógyászati rehabilitáció

5304 nõgyógyászati ultrahang-diagnosztika – *sze*

6104 átültetési és visszaültetési célú csontvelõi, perifériás és köldökvér sejt/õssejt gyûjtés (kizárólag

õssejtre vonatkozóan)”

2. Az R. 2. számú melléklet 1.4. pont „73 Betegápolás” alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„73 Betegápolás

7301 szakápolás a foglalkozás-egészségügyben

7302 pszichiátriai szakápolás és mentálhigiéné

7303 csecsemõ- és gyermekszakápolás

7304 otthoni szakápolás

7305 szakápolás (szakápolói szakképesítéssel külön jogszabályban meghatározottak alapján)

7306 hospice (orvosi és más egészségügyi szakképesítéssel)

7307 körzeti közösségi szakápolás

7308 szülésznõi ellátás (intézeti)

7309 intézeten kívüli szülésznõi ellátás”

A nemzeti erõforrás miniszter 9/2011. (III. 21.) NEFMI rendelete
a biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §

d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. § A biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM

együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 32. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ez a rendelet – a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénnyel együtt – a biocid termékek forgalomba

hozataláról szóló 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító

2006/50/EK, 2006/140/EK, 2007/20/EK, 2007/47/EK, 2007/69/EK, 2007/70/EK, 2008/15/EK, 2008/16/EK, 2008/75/EK,

2008/77/EK, 2008/78/EK, 2008/79/EK, 2008/80/EK, 2008/81/EK, 2008/85/EK, 2008/86/EK, 2009/84/EK, 2009/85/EK,

2009/86/EK, 2009/87/EK, 2009/88/EK, 2009/89/EK, 2009/91/EK, 2009/92/EK, 2009/93/EK, 2009/94/EK, 2009/95/EK,

2009/96/EK, 2009/98/EK, 2009/99/EK, 2009/107/EK, 2009/150/EK, 2009/151/EK, 2010/5/EU, 2010/7/EU, 2010/8/EU,

2010/9/EU, 2010/10/EU, 2010/11/EU, 2010/50/EU, 2010/51/EU irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
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2. § Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és ez a

rendelet 2012. augusztus 2-án hatályát veszti.

(2) A 2. § és az 1. melléklet 1–5. pontja 2012. február 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. melléklet 6. és 7. pontja 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2010/7/EU irányelve (2010. február 9.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének

a foszfinképzõ magnézium-foszfid hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

b) a Bizottság 2010/8/EU irányelve (2010. február 9.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének

a warfarin-nátrium hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

c) a Bizottság 2010/9/EU irányelve (2010. február 9.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének

a foszfinképzõ alumínium-foszfid hatóanyag felvételének az ugyanazon irányelv V. mellékletében meghatározott

18. terméktípusra való kiterjesztése céljából történõ módosításáról,

d) a Bizottság 2010/10/EU irányelve (2010. február 9.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

I. mellékletének a brodifakum hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

e) a Bizottság 2010/11/EU irányelve (2010. február 9.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

I. mellékletének a warfarin hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

f) a Bizottság 2010/50/EU irányelve (2010. augusztus 10.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

I. mellékletének a dazomet hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

g) a Bizottság 2010/51/EU irányelve (2010. augusztus 11.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

I. mellékletének az N,N-dietil-meta-toluamid hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 9/2011. (III. 21.) NEFMI rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következõ rendelkezés lép, és a táblázat a következõ 23/a. sorral egészül ki:

[Sor-

szám

Közhasználatú

név

IUPAC-név,

azonosító

számok

A hatóanyag

minimális

tisztasága

a forgalomba

hozott

biocid

termékben

A felvétel

napja

A 16. §

(3) be-

kezdésének való

megfelelés

határideje(1)

A felvétel

lejárta
Terméktípus Különös rendelkezések(2)]

23. foszfint
kibocsátó
alumínium-
foszfid

alumínium-
foszfid
EK-szám:
244-088-0
CAS-szám:
20859-73-8

830 g/kg 2011.
szeptember 1.

2013.
augusztus 31.

2021.
augusztus 31.

14 A termék engedélyezése iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú
melléklettel összhangban történõ elbírálásakor – ha ez az adott termék
szempontjából releváns – meg kell vizsgálni azokat a népességcsoportokat,
amelyek ki lehetnek téve a termék által okozott hatásoknak, valamint
azokat a felhasználási vagy expozíciós körülményeket, amelyek nem
szerepeltek reprezentatív módon a közösségi szintû kockázatértékelésben.
A termék engedélyezése során értékelni kell a kockázatokat, és ezt
követõen a megfelelõ intézkedések megtételével, illetve feltételek
meghatározásával minimalizálni kell a beazonosított kockázatokat.
Termékengedély csak akkor adható ki, ha a kérelemben bizonyítást nyer,
hogy a kockázatok elfogadható szintre csökkenthetõk. Beltéri használatra
a termékeket csak akkor lehet engedélyezni, ha a benyújtott adatok
bizonyítják, hogy – szükség esetén a megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedések révén – a termék megfelel az 5. § és a 6. számú melléklet
követelményeinek.
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[Sor-

szám

Közhasználatú

név

IUPAC-név,

azonosító

számok

A hatóanyag

minimális

tisztasága

a forgalomba

hozott

biocid

termékben

A felvétel

napja

A 16. §

(3) be-

kezdésének való

megfelelés

határideje(1)

A felvétel

lejárta
Terméktípus Különös rendelkezések(2)]

23/a. foszfint
kibocsátó
alumínium-
foszfid

alumínium-
foszfid
EK-szám:
244-088-0
CAS-szám:
20859-73-8

830 g/kg 2012.
február 1.

2014.
január 31.

2022.
január 31.

18 A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú
melléklettel összhangban történõ elbírálása során – amennyiben ez
az adott termék esetében releváns – el kell végezni az uniós szintû
kockázatértékelés által reprezentatív módon nem vizsgált, a környezeti
elemeket és a népességcsoportokat érintõ felhasználási vagy expozíciós
körülmények, valamint kockázatok értékelését. A termék engedélyezése
során, ha annak szükségessége felmerül, értékelést kell készíteni a kültéri
használat vonatkozásában.
A termék engedélyezésekor gondoskodni kell a fogyasztói
kockázatértékelés elkészítését lehetõvé tévõ szermaradék-vizsgálatok
elvégzésérõl, valamint meg kell hozni a feltárt kockázatok minimalizálását
szolgáló intézkedéseket, illetve meg kell állapítani az ennek érdekében
szükséges feltételeket.
Az engedély a következõ feltételekkel adható ki:
1. A termékeket csak speciálisan képzett szakemberek szerezhetik be és
használhatják, és csak használatra kész termék formájában.
2. A felhasználókkal kapcsolatban azonosított kockázatokra tekintettel
megfelelõ kockázatcsökkentõ intézkedéseket kell alkalmazni. Ilyen például
a megfelelõ egyéni védõfelszerelések és légzésvédõ eszközök, valamint
applikátorok használata, továbbá a termék olyan formában történõ
kiszerelése, amely kialakítása révén elfogadható szintre csökkenti
a felhasználók expozíciós szintjét. Beltéri használat esetén a fentieken felül
kötelezõ a felhasználók és dolgozók védelme a gázosítás alatt, a dolgozók
védelme a gázosított területre (a gázosítást követõen) történõ újbóli
belépéskor, valamint a közelben tartózkodók védelme a gázszivárgás
hatásaival szemben.
3. Az olyan alumínium-foszfid-tartalmú termékek esetében, amelyek
használata nyomán az élelmiszerekben vagy a takarmányokban maradékok
képzõdhetnek az anyagból, az engedélyezett termékek címkéin és/vagy
biztonsági adatlapjain olyan – többek között a várakozási idõ betartatására
irányuló – használati utasításokat kell feltüntetni, amelyek révén
biztosítható a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 70.,
2005.3.16., 1. o.) 18. cikkében foglalt rendelkezéseknek való megfelelés.
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2. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 31. sorral egészül ki:

[Sor-

szám

Közhasználatú

név

IUPAC-név,

azonosító

számok

A hatóanyag

minimális

tisztasága

a forgalomba

hozott

biocid

termékben

A felvétel

napja

A 16. §

(3) be-

kezdésének való

megfelelés

határideje(1)

A felvétel

lejárta
Terméktípus Különös rendelkezések(2)]

31. Foszfint
kibocsátó
magnézium-
foszfid

Tri-
magnézium-
difoszfid
EK-szám:
235-023-7
CAS-szám:
12057-74-8

880 g/kg 2012.
február 1.

2014.
január 31.

2022.
január 31.

18 A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú
melléklettel összhangban történõ elbírálása során – amennyiben ez
az adott termék esetében releváns – el kell végezni az uniós szintû
kockázatértékelés által reprezentatív módon nem vizsgált, a környezeti
elemeket és a népességcsoportokat érintõ felhasználási vagy expozíciós
körülmények, valamint kockázatok értékelését. A termék engedélyezése
során, ha annak szükségessége felmerül, értékelést kell készíteni a kültéri
használat vonatkozásában.
A termék engedélyezésekor gondoskodni kell a fogyasztói
kockázatértékelés elkészítését lehetõvé tévõ szermaradék-vizsgálatok
elvégzésérõl, valamint a feltárt kockázatok minimalizálását szolgáló
intézkedések meghozataláról, illetve meghatározott feltételek
megállapításáról.
Az engedély a következõ feltételekkel adható ki:
1. A termékeket csak speciálisan képzett szakemberek szerezhetik be és
használhatják, és csak használatra kész termék formájában.
2. A felhasználókkal kapcsolatban azonosított kockázatokra tekintettel
megfelelõ kockázatcsökkentõ intézkedéseket kell alkalmazni. Ilyen például
a megfelelõ egyéni védõfelszerelések és légzésvédõ eszközök, valamint
applikátorok használata, továbbá a termék olyan formában történõ
kiszerelése, amely kialakítása révén elfogadható szintre csökkenti
a felhasználók expozíciós szintjét. Beltéri használat esetén a fentieken felül
kötelezõ a felhasználók és dolgozók védelme a gázosítás alatt, a dolgozók
védelme a gázosított területre (a gázosítást követõen) történõ újbóli
belépéskor, valamint a közelben tartózkodók védelme a gázszivárgás
hatásaival szemben.
3. Az olyan magnézium-foszfid-tartalmú termékek esetében, amelyek
használata nyomán az élelmiszerekben vagy a takarmányokban maradékok
képzõdhetnek az anyagból, az engedélyezett termékek címkéin és/vagy
biztonsági adatlapjain olyan – többek között a várakozási idõ betartatására
irányuló – használati utasításokat kell feltüntetni, amelyek révén
biztosítható a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 70.,
2005.3.16., 1. o) 18. cikkében foglalt rendelkezéseknek való megfelelés.
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3. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 32. sorral egészül ki:

[Sor-

szám

Közhasználatú

név

IUPAC-név,

azonosító

számok

A hatóanyag

minimális

tisztasága

a forgalomba

hozott

biocid

termékben

A felvétel

napja

A 16. §

(3) be-

kezdésének való

megfelelés

határideje(1)

A felvétel

lejárta
Terméktípus Különös rendelkezések(2)]

32. Warfarin-
nátrium

Nátrium-2-
oxo-3-(3-oxo-
1-fenilbutil)
kromén-4-
olát
EK-szám:
204-929-4
CAS-szám:
129-06-6

910 g/kg 2012.
február 1.

2014.
január 31.

2017.
január 31.

14 A hatóanyagot az e mellékletbe való felvételének megújítása elõtt a 10. §
(6) bekezdés b) pontjával összhangban összehasonlító
kockázatértékelésnek kell alávetni.
Az engedély a következõ feltételekkel adható ki:
1. A hatóanyag névleges koncentrációja a termékben nem haladhatja meg
a 790 mg/kg arányt, és csak használatra kész termékek engedélyezhetõk.
2. A termékeknek averzív komponenst és – ha annak szükségessége
fennáll – veszélyt jelzõ színezéket kell tartalmazniuk.
3. Az emberek, a nem célzott állatok és a környezet elsõdleges és
másodlagos expozícióját az összes szükséges és rendelkezésre álló
kockázatcsökkentõ intézkedés figyelembevétele és alkalmazása révén
minimalizálni szükséges.
Ilyenek többek között a foglalkozásszerû felhasználásra való korlátozás,
a kiszerelés maximális mennyiségének korlátozása, valamint a jogosulatlan
felnyitás ellen védett, biztonságos rágcsálóirtó szerelvények használatára
vonatkozó kötelezettségek rögzítése.
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4. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 33. sorral egészül ki:

[Sor-

szám

Közhasználatú

név

IUPAC-név,

azonosító

számok

A hatóanyag

minimális

tisztasága

a forgalomba

hozott

biocid

termékben

A felvétel

napja

A 16. §

(3) be-

kezdésének való

megfelelés

határideje(1)

A felvétel

lejárta
Terméktípus Különös rendelkezések(2)]

33. brodifakum 3-[3-(4’-
bromobifenil-
4-il)-1,2,3,4-
tetra-
hidro-1-naftil]
-4-hidroxi-
kumarin
EK-szám:
259-980-5
CAS-szám:
56073-10-0

950 g/kg 2012.
február 1.

2014.
január 31.

2017.
január 31.

14 Tekintettel arra, hogy a hatóanyag potenciálisan a környezetben tartósan
megmaradó, biológiailag felhalmozódó és mérgezõ, vagy a környezetben
nagyon tartósan megmaradó és biológiailag nagyon felhalmozódó jellegû,
ezért azt az e mellékletbe való felvételének megújítása elõtt a 10. §
(6) bekezdés b) pontjával összhangban összehasonlító
kockázatértékelésnek kell alávetni.
Az engedély a következõ feltételekkel adható ki:
1. A hatóanyag névleges koncentrációja a termékben nem haladhatja meg
az 50 mg/kg arányt, és csak használatra kész termékek engedélyezhetõk.
2. A termékeknek riasztó anyagot és – ha annak szükségessége fennáll –
festéket kell tartalmazniuk.
3. A termékek nem használhatók porozószerként.
4. Minimálisra kell csökkenteni az emberek, a nem célszervezet állatok és
a környezet elsõdleges és másodlagos expozícióját minden rendelkezésre
álló és megfelelõ kockázatcsökkentõ intézkedés megfontolása és
meghozatala révén. Ilyen intézkedések többek között a kizárólag
foglalkozásszerû használatra való korlátozás, a csomagolás maximális
méretének meghatározása, valamint a jogosulatlan felnyitás ellen védett és
biztonsági csalétektartó dobozok használatára vonatkozó kötelezettségek
rögzítése.
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5. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 34. sorral egészül ki:

[Sor-

szám

Közhasználatú

név

IUPAC-név,

azonosító

számok

A hatóanyag

minimális

tisztasága

a forgalomba

hozott

biocid

termékben

A felvétel

napja

A 16. §

(3) be-

kezdésének való

megfelelés

határideje(1)

A felvétel

lejárta
Terméktípus Különös rendelkezések(2)]

34. Warfarin (RS)-4-hidroxi-
3-(3-oxo-1-
fenilbutil)
kumarin
EK-szám:
201-377-6
CAS-szám:
81-81-2

990 g/kg 2012.
február 1.

2014.
január 31.

2017.
január 31.

14 A hatóanyagot az e mellékletbe való felvételének megújítása elõtt a 10. §
(6) bekezdés b) pontjával összhangban összehasonlító
kockázatértékelésnek kell alávetni.
Az engedély a következõ feltételekkel adható ki:
1. A hatóanyag névleges koncentrációja nem haladhatja meg a 790 mg/kg
arányt, és csak használatra kész termékek engedélyezhetõk.
2. A termékeknek riasztóanyagot és szükség szerint festékanyagot kell
tartalmazniuk.
3. Minimálisra kell csökkenteni az emberek, a nem célszervezet állatok és
a környezet elsõdleges és másodlagos expozícióját minden rendelkezésre
álló és megfelelõ kockázatcsökkentõ intézkedés megfontolása és
meghozatala révén. Ilyen intézkedés többek között a kizárólag
foglalkozásszerû használatra való korlátozás lehetõsége, a csomagolás
maximális méretének meghatározása, valamint a jogosulatlan felnyitás
ellen védett és biztonsági csalétektartó dobozok használatára vonatkozó
kötelezettségek rögzítése.
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6. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 35. sorral egészül ki:

[Sor-

szám

Közhasználatú

név

IUPAC-név,

azonosító

számok

A hatóanyag

minimális

tisztasága

a forgalomba

hozott

biocid

termékben

A felvétel

napja

A 16. § (3) be-

kezdésének való

megfelelés

határideje(1)

A felvétel

lejárta
Terméktípus Különös rendelkezések(2)]

35. Dazomet Tetrahidro-
3,5-dimetil-
1,3,5-tia-
diazin-2-tion
EK-szám:
208-576-7
CAS-szám:
533-74-4

960 g/kg 2012.
augusztus 1.

2014.
július 31.

2022.
július 31.

8 A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. melléklettel
összhangban történõ elbírálása során – amennyiben ez az adott termék
esetében releváns – értékelni kell azokat a felhasználási vagy expozíciós
forgatókönyveket és kockázati tényezõket, továbbá népességcsoportokat,
amelyeket nem érintett reprezentatív módon az európai uniós szintû
kockázatértékelés.
Ezen belül – amennyiben ez az adott termék esetében releváns –
a faoszlopok granulátum alkalmazásával végzett ún. „megszüntetõ”
kezelését célzó kültéri, foglalkozásszerû felhasználásokon túl minden egyéb
felhasználást értékelni kell.
Az engedély a következõ feltételekkel adható ki:
Az ipari és/vagy foglalkozásszerû felhasználásra engedélyezett termékeket
megfelelõ egyéni védõeszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék
engedélyezése iránti kérelem igazolja, hogy az ipari és/vagy
a foglalkozásszerû felhasználókat érintõ kockázatok más módon is
elfogadható szintre csökkenthetõk.

8.szám
EG

ÉSZ
SÉG

Ü
G

Y
IK

Ö
Z

LÖ
N

Y
1743



7. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 36. sorral egészül ki:

[Sor-

szám

Közhasználatú

név

IUPAC-név,

azonosító

számok

A hatóanyag

minimális

tisztasága

a forgalomba

hozott

biocid

termékben

A felvétel

napja

A 16. §

(3) be-

kezdésének való

megfelelés

határideje(1)

A felvétel

lejárta
Terméktípus Különös rendelkezések(2)]

36. N,N-dietil-
meta-
toluamid

N,N-dietil-m-
toluamid
EK-szám:
205-149-7
CAS-szám:
134-62-3

970 g/kg 2012.
augusztus 1.

2014.
július 31.

2022.
július 31.

19 Az engedély a következõ feltételekkel adható ki:
1. Az emberek elsõdleges expozícióját a megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedések figyelembevétele és alkalmazása révén minimalizálni
szükséges, beleértve – szükség szerint – az emberi bõrön közvetlenül
alkalmazandó termékek használandó mennyiségére, illetve az alkalmazás
gyakoriságára vonatkozó utasításokat.
2. Az emberi bõrön, hajon vagy ruházaton alkalmazandó termékek
címkéjén fel kell tüntetni, hogy a terméket a két és tizenkét év közötti
gyermekek esetében csak korlátozott felhasználásra szánták, és a termék
használata két év alatti gyermekek esetében nem ajánlott, kivéve ha
a termék engedélyezése iránti kérelem igazolja, hogy a termék az 5. §-ban
és a 6. számú mellékletben elõírt követelményeket ezen intézkedések
nélkül is teljesíti.
3. A termékeknek azok elfogyasztását megakadályozó, elrettentõ hatású
összetevõt kell tartalmazniuk.
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IV. RÉSZ
Útmutatók

V. RÉSZ
Közlemények

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye
a Nemzeti Erõforrás Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratairól
(az egészségügyi terület egységes szerkezetû alapító okiratai)

Az Országos Epidemiológiai Központ Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv

a) Neve: Országos Epidemiológiai Központ

rövidített név: OEK

Idegen nyelvû elnevezés: National Center for Epidemiology

b) Székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.

Telephelye: 1097 Budapest, Gyáli út 3/A

1121 Budapest, Pihenõ út 1.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Középirányító szerv: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.

f) Elõzmény

Létrehozásáról szóló jogszabály:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl

szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OEK önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az OEK pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által jóváhagyott

megállapodás szerint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal látja el.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet,

A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtõ és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes

kérdésekrõl szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet,

Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet, a fertõzõ

betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM

rendelet alapján:

Az OEK a fertõzõ betegségek epidemiológiájával, járványügyi és klinikai mikrobiológiai vizsgálatokkal, valamint az

immunbiológiai készítmények és diagnosztikumok ellenõrzésével foglalkozó országos intézet, mely az ország egész

területén szakterülete vonatkozásában szakmai-módszertani, irányítási, minõség-ellenõrzési, kutatási, képzési,

továbbképzési, járványügyi adatgyûjtési és elemzési tevékenységet folytat.

Az OEK referencia, regionális, járványügyi és BSL 3-4 laboratóriumot mûködtet, bioterrorizmusra alkalmas veszélyes

kórokozók mintavételezését, járványügyi mikrobiológiai vizsgálatát végzi, nemzeti törzsbankot, valamint tipizáló,

referencia savóbankot tart fenn és mindezen tevékenységét, nemzetközi szervezetekben, munkacsoportokban,

valamint az ECDC-ben képviselve végzi. Mûködteti a Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontot, valamint

a Reitox hálózat tagjaként a Nemzeti Drog Fókuszpontot.
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4. Alaptevékenysége

Szakágazati besorolása: 869000 egyéb humán egészségügyi ellátás

869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggõ

szakértõi tevékenység

869011 Hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

749031 Módszertani szakirányítás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

855935 Szakmai továbbképzések

842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

842451 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

5. Mûködési köre

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos, figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról

és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának

(2) bekezdésében foglaltakra.

6. Vállalkozási tevékenysége

869039 Egyéb máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

7. A vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OEK éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje

Az OEK vezetõjét – nyilvános pályázat alapján – az országos tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az

egyéb munkáltatói jogokat.

9. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése

Az OEK a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OEK Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az OEK

vezetõje az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglalt kivételekkel – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján lép

hatályba, ezzel egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt, 6220-9/2009-0006KTF számú Alapító Okirat hatályát veszti.

e) Az Alapító Okirat

ea) 1. pont c)–f) alpontjainak a 16274-9/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával beépített módosítása

2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-9/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274- 9/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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Az Országos Egészségfejlesztési Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos Egészségfejlesztési Intézet

Rövidített név: OEFI

b) Székhelye: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Középirányító szerv: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.

f) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl

szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OEFI önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az OEFI pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által

jóváhagyott megállapodás szerint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal látja el.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegõrzési) tevékenység, illetve részvétel a

lakosságot érintõ és a megelõzést szolgáló programok kidolgozásában és végrehajtásában az egészségügyrõl szóló

1997. évi CLIV. törvény, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény

alapján.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

869000 Egyéb humán egészségügyi ellátás

842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttmûködés keretében

749031 Módszertani szakirányítás

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

855935 Szakmai továbbképzések

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

890114 A hátrányos helyzetû gyerekek, fiatalok és családok életminõségét javító programok

890303 Civil szféra megerõsítését segítõ egyéb tevékenységek

890302 Civil szervezetek program – és egyéb támogatása

5. Mûködési köre:

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos, figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról

és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának

(2) bekezdésében foglaltakra.

6. Vállalkozási tevékenysége:

581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása

581100 Könyvkiadás

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

581100 Könyvkiadás (alaptevékenységhez nem kapcsolódó anyagok megjelenítése)

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (alaptevékenységhez nem kapcsolódó szakmai megjelenések)

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás
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7. A vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásában:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OEFI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az OEFI vezetõjét – nyilvános pályázat alapján – az országos tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az

egyéb munkáltatói jogokat.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Az OEFI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OEFI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az OEFI

vezetõje az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglalt kivételekkel – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt, 6220-10/2009-0006KTF számú Alapító Okirat hatályát

veszti.

e) Az Alapító Okirat

ea) 1. pont c)–f) alpontjainak a 16274-10/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával beépített módosítása

2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-10/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-10 /2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

Rövidített neve: OÉTI

Angol elnevezése: National Institute for Food and Nutrition Science (rövid neve: NIFNS)

b) Székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 3/A

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Középirányító szerv: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.
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f) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl

szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet.

Az OÉTI a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ szervezeti keretén belül részjogkörû egységeként mûködõ

Országos Élelmezés- és Táplálkozás-egészségügyi Intézet jogutódja.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OÉTI önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az OÉTI pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által

jóváhagyott megállapodás szerint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal látja el.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet,

A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben

kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet,

A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl

szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet,

Az étrend-kiegészítõkrõl szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet,

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet alapján:

Az OÉTI, mint országos intézet, az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy szakterületén szakmai-módszertani,

tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai felügyeleti, szakértõi feladatokat

ellátó szerv, különös tekintettel a lakossági táplálkozásra, a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre, az

étrend-kiegészítõkre, a kozmetikumokra; valamint kiemelten az oktatási és nevelési intézményekben, munkahelyeken

történõ, és a fekvõbeteg gyógyintézeti betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetésre, továbbá fenti

szakterületeken rész vesz Európai Unió döntés-elõkészítõ folyamatában.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása: 869000 egyéb humán egészségügyi ellátás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

721952 Kémiai alkalmazott kutatás

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

855935 Szakmai továbbképzések

749031 Módszertani szakirányítás

712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttmûködés keretében

5. Mûködési köre:

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos, figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról

és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának

(2) bekezdésében foglaltakra.

6. Vállalkozási tevékenysége:

581100 Könyvkiadás

581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

7. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OÉTI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.
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8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az OÉTI vezetõjét – nyilvános pályázat alapján – az országos tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az

egyéb munkáltatói jogokat.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Az OÉTI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OÉTI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az OÉTI

vezetõje az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglalt kivételekkel – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt, 6220-11/2009-0006KTF számú Alapító Okirat hatályát

veszti.

e) Az Alapító Okirat

ea) 1. pont c)–f) alpontjainak a 16274-11/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával beépített módosítása

2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-11/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-11/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Rövidített neve: OSzMK

b) Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 174.

Telephelyei: 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.

1083 Budapest, Balassa u. 6.

7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Középirányító szerve: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.
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f) Elõzmények:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl

szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OSzMK önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az OSzMK pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által

jóváhagyott megállapodás szerint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal látja el.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet,

Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására,

gyûjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet alapján:

Az OSZMK a Nemzeti Erõforrás Minisztériumnak az ÁNTSZ keretében mûködõ, országos intézetként kialakított, a

szakfelügyeleti rendszer állami feladatainak végrehajtásáért felelõs alapintézménye, melynek feladata: az

egészségügyi szolgáltatók tevékenységének felügyelete, külsõ minõségbiztosítása, a szakmai szabályok és

jogszabályok érvényesülésének ellenõrzése, az egészségügyi szakfelügyeleti hálózat munkájának módszertani

irányítása, koordinálása, felügyelete, valamint a lakosság egészségi állapota tekintetében egészségmonitorozási, nem

fertõzõ epidemiológiai tevékenység végzése.

Az OSzMK mûködteti továbbá a Ritka Betegségek Központját, az Országos Pszichiátriai Központot, az Országos

Addiktológiai Centrumot, valamint vezeti a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása: 869000 egyéb humán egészségügyi ellátás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

855935 Szakmai továbbképzések

842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés

749031 Módszertani szakirányítás

841173 Statisztikai tevékenység

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység

639990 M.n.s egyéb információs szolgáltatás

5. Mûködési köre:

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos, figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról

és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának

(2) bekezdésében foglaltakra.

6. Vállalkozási tevékenysége:

581900 Egyéb kiadói tevékenység

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

7. A vállalkozási tevékenység arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OSzMK éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az OSzMK vezetõjét – nyilvános pályázat alapján – az országos tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az

egyéb munkáltatói jogokat.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

Az OSzMK a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.
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10. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OSzMK Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az

OSzMK vezetõje az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez

jóváhagyásra felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglalt kivételekkel – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt, 6220-12/2009-0006KTF számú Alapító Okirat hatályát

veszti.

e) Az Alapító Okirat

ea) 1. pont c)–f) alpontjának és 3. pontjának a 16274-12/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. és IV. pontjával

beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-12/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és V. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Budapest, 2010. november 2.

Szám 16274-12/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos Kémiai Biztonsági Intézet

Rövidített elnevezése: OKBI

Idegen nyelvû elnevezései:

Angolul: National Institute of Chemical Safety

Németül: Staatliches Institut für Chemische Sicherheit

Franciául: Institute Nationale de Sécurité Chimique

b) Székhelye: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Telephelye: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Középirányító szerve: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.

f) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl

szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet

Közvetlen jogelõd megnevezése, székhelye:

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, 1096, Budapest, Nagyvárad tér 2.
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2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OKBI önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az OKBI pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által

jóváhagyott megállapodás szerint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal látja el.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény,

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.)

Korm. rendelet

A kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelölésérõl, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának

rendjérõl szóló 46/2004. (IV. 29.) ESzCsM rendelet

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes

szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján:

A kémiai biztonsággal, a veszélyes anyagokkal és készítményekkel összefüggõ feladat- és hatáskörök ellátása, az

ÁNTSZ tudományos kutatási, képzési, továbbképzési alapintézménye.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása: 869000 egyéb humán egészségügyi ellátás

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

749031 Módszertani szakirányítás

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

749031 Módszertani szakirányítás

749032 Minõségbiztosítási tevékenység

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869011 Hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység

869054 kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

5. Mûködési köre:

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos, figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról

és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának

(2) bekezdésében foglaltakra.

6. A vállalkozási tevékenységek felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OKBI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az OKBI vezetõjét – nyilvános pályázat alapján – az országos tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az

egyéb munkáltatói jogokat.

8. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

Az OKBI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

9. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OKBI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az OKBI

vezetõje az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontban foglaltak az irányadók.
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d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglalt kivételekkel – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt, 6220-13/2009-0006KTF számú Alapító Okirat hatályát

veszti.

e) Az Alapító Okirat

ea) 1. pont c)–f) alpontjának a 16274-13/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával beépített módosítása

2010. május 29-én,

eb) 2. és 6. pontjának a 16274-13/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és VI. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-13/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

Rövidített neve: OSSKI

Angolul: Frédéric Joliot-Curie National Research Institute for Radiobiology and Radiohygiene (NRIRR)

Németül: Frédéric Joliot-Curie Staatliches Forschungsinstitut für Strahlenbiologie und Strahlenhygiene (SFSS)

Franciául: Institut National de Recherce en Radiobiologie et Radiohygiéne, Frédéric Joliot-Curie (INRRR)

b) Székhelye: 1221 Budapest, Anna u. 5.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Középirányító szerve: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.

f) Elõzmények:

Létrehozásáról szóló jogszabály, határozat, valamint elõzõ alapító okiratok:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl

szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet

Közvetlen jogelõd megnevezése, székhelye:

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OSSKI önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az OSSKI pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által

jóváhagyott megállapodás szerint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal látja el.
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3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenõrzésérõl szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm.

rendelet,

Az egészségügyi ágazat radiológiai mérõ és adatszolgáltató hálózata felépítésérõl és mûködésérõl szóló 8/2002.

(III. 12.) EüM rendelet alapján:

Az OSSKI a sugárbiztonság, sugáregészségügy és sugárbiológia szakterületén a Nemzeti Erõforrás Minisztérium

országos intézete, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakmai-módszertani, szakmai felügyeleti,

szaktanácsadó, tudományos kutatási, képzési és továbbképzési alapintézménye.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

869000 Egyéb humán egészségügyi ellátás

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás

749031 Módszertani szakirányítás

842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés

855935 Szakmai továbbképzések

712204 Összetett mûszaki, elektronikai rendszer vizsgálata

721921 Orvostudományi alapkutatás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység

5. Mûködési köre:

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos, figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról

és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának

(2) bekezdésében foglaltakra.

6. Vállalkozási tevékenysége:

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

581900 Egyéb kiadói tevékenység

7. A vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OSSKI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az OSSKI vezetõjét – nyilvános pályázat alapján – az országos tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az

egyéb munkáltatói jogokat.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Az OSSKI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OSSKI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az OSSKI

vezetõje az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2009.

június 10-én kelt, 6220-14/2009-0006KTF számú Alapító Okirat hatályát veszti.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontban foglaltak az irányadók.
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d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglalt kivételekkel – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.

e) Az Alapító Okirat

ea) 1. pont c)–f) alpontjának és 3. pontjának a 16274-14/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. és IV. pontjával

beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-14/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és V. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-14/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos Környezetegészségügyi Intézet

Rövidített név: OKI

Idegen nyelvû elnevezés

Angolul: National Institute of Environmental Health (NIEH)

Németül: Staatliches Institut für Umweltgesundheit

Franciául: Institut National de Santé Environnementale

b) Székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Középirányító szerve: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.

f) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl

szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet

Közvetlen jogelõd megnevezése, székhelye:

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OKI önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az OKI pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által jóváhagyott

megállapodás szerint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal látja el.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az OKI alapfeladata a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgálata és a megelõzés lehetõségeinek feltárása.

Az OKI a környezet- és település-egészségügy szakterületen az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

(a továbbiakban: ÁNTSZ) szakmai módszertani, szakvéleményezési, szakmai felügyeleti, tudományos kutatási, képzési,
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továbbképzési alapintézménye az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény

3–4. §-ában, valamint 6. §-ában foglalt feladatok tekintetében.

Alapfeladata az ÁNTSZ intézetek munkájának szakmai-módszertani támogatása.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

869000 Egyéb humán egészségügyi ellátás

869051 Környezetegészségügyi feladatok

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

855935 Szakmai továbbképzések

749031 Módszertani szakirányítás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

721942 Biológiai alkalmazott kutatás

5. Mûködési köre:

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos, figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról

és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának

(2) bekezdésében foglaltakra.

6. A vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OKI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az OKI vezetõjét – nyilvános pályázat alapján – az országos tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az

egyéb munkáltatói jogokat.

8. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

Az OKI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

9. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OKI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az OKI

vezetõje az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglalt kivételekkel – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt, 6220-15/2009-0006KTF számú Alapító Okirat hatályát

veszti.

e) Az Alapító Okirat

ea) 1. pont c)–f) alpontjának a 16274-15/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával beépített módosítása

2010. május 29-én,

eb) 2. és 6. pontjának a 16274-15/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-15/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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Az Országos Alapellátási Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos Alapellátási Intézet

Rövidített név: OALI

Idegen nyelvû elnevezés: National Institute of Primary Health Care (NIPHC)

b) Székhelye: 1135 Budapest, Jász u. 84–88.

c) Telephelyei:

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 109.

7632 Pécs, Akác út 1.

4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.

d) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) Középirányító szerve: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.

g) Elõzmények:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl

szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet.

Közvetlen jogelõd megnevezése, székhelye: Országos Háziorvosi Intézet, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OALI önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az OALI pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által

jóváhagyott megállapodás szerint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal látja el.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az OALI

az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény,

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény,

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet,

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet,

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására,

gyûjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet, valamint

a fentiek végrehajtására kiadott külön jogszabályok alapján látja el feladatait.

Az OALI az alapellátás területén az ÁNTSZ gyógyító-megelõzõ, szervezési-módszertani, továbbképzõ és

tudományos-kutató alapintézménye.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

869000 Egyéb humán egészségügyi ellátás

869011 Hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység

749031 Módszertani szakirányítás

862101 Háziorvosi alapellátás

855935 Szakmai továbbképzések
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5. Mûködési köre:

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos, figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról

és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának

(2) bekezdésében foglaltakra.

6. Vállalkozási tevékenysége:

823000 Konferencia, kereskedelemi bemutató szervezése

181300 Nyomdai elõkészítõ tevékenység

620200 Információtechnológiai szaktanácsadás

702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7. A vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OALI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az OALI vezetõjét – nyilvános pályázat alapján – az országos tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az

egyéb munkáltatói jogokat.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

AZ OALI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OALI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az OALI

vezetõje az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglalt kivételekkel – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt, 6220-16/2009-0006KTF számú Alapító Okirat hatályát

veszti.

e) Az Alapító Okirat

ea) 1. pont d)–g) alpontjának a 16274-16/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával beépített módosítása

2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-16/2010-0004JKF számú alapító okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-16/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos Gyermekegészségügyi Intézet

Rövidített neve: OGYEI

b) Székhelye: 1113 Budapest XI. ker., Diószegi út 64.

Telephelye: 1148 Budapest XIV. ker., Bolgárkerék u. 3.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Középirányító szerve: Országos Tisztifõorvosi Hivatal

1097 Budapest, Gyáli út 2–6.

f) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

Tevékenységét

az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény,

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény,

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl

szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet,

a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet, valamint a fentiek végrehajtásáról szóló külön

jogszabályok alapján végzi.

Az OGYEI a megszûnt Országos Egészségfejlesztési Központ gyermekegészségügyi feladatai, valamint gyermekek

érdekében végzett prevenciós feladatai tekintetében annak jogutódja.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OGYEI önállóan mûködõ költségvetési szerv.

Az OGYEI pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által jóváhagyott megállapodás szerint az Országos

Tisztifõorvosi Hivatal látja el.

3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

A gyermekegészségügy, a gyermekek jogai és a gyermekek testi-lelki jólléte területén szakértõi, szakmai tanácsadási

szolgáltatás nyújtása,

– mind az egészségügy központi igazgatását és szabályozását ellátó intézmények,

– mind az e területen egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezetek számára,

ezzel segítve az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 37–42. §-aiban és a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 6. §-ában megfogalmazott közfeladatok, valamint az egészségügyi hatósági

és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a

gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet összehangolt, szakmailag

és területileg egységes végrehajtásának megszervezését.

Emellett szolgáltatást nyújt a népesség egészségtudatos életvitelét segítõ tevékenységek megalapozásához.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

869000 Egyéb humán egészségügyi ellátás

749031 Módszertani szakirányítás

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

855935 Szakmai továbbképzések
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862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggõ feladatok

862240 Egyéb máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás

5. Mûködési köre:

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos, figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról

és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának

(2) bekezdésében foglaltakra.

6. A vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OGYEI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

Az OGYEI vezetõjét – nyilvános pályázat alapján – az országos tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az

egyéb munkáltatói jogokat.

8. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

Az OGYEI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

9. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OGYEI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az

OGYEI vezetõje az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglalt kivételekkel – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt, 6220-17/2009-0006KTF számú Alapító Okirat hatályát

veszti.

e) Az Alapító Okirat

ea) 1. pont c)–f) alpontjának a 16274-17/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával beépített módosítása

2010. május 29-én,

eb) 2. és 6. pontjának a 16274-17/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-17/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. Költségvetési szerv:

a) Neve: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

rövidített név: EEKH

angol nyelvû elnevezése: Office of Health Authorisation and Administrative Procedures

nevének hivatalos angol rövidítése: OHAAP

b) Székhelye: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Elõzmény:

Létrehozásról szóló jogszabály: az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.)

Korm. rendelet.

A költségvetési szerv korábbi megnevezése: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és

Közigazgatási Hivatala.

2. Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az EEKH önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

a) Az EEKH ellátja a jogszabályokban feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat, különösen:

1. az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági,

2. jogszabályban meghatározott kivétellel az egészségügy területén mûködõ szakértõi tevékenységgel

összefüggõ hatósági,

3. a kábítószerek és pszichotróp anyagok legális, gyógyászati és nem gyógyászati célú felhasználásával

kapcsolatos,

4. egyes egészségügyi tevékenység végzésére jogosító bizonyítványok és oklevelek elismerésével, hatósági

bizonyítványok kiállításával és elõzetes ellenõrzésével, valamint a jó hírnév igazolás kiállításával kapcsolatos,

5. a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolás hitelesítésével kapcsolatos,

6. az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásának vezetésével kapcsolatos,

7. az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek mûködési nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos,

8. az egységes ágazati humánerõforrás-monitoringrendszer mûködtetésével kapcsolatos,

9. amennyiben elsõ fokon az Országos Tisztifõorvosi Hivatal, az országos tiszti fõorvos vagy az országos tiszti

fõgyógyszerész jár el, a másodfokú eljárás lefolytatásával kapcsolatos,

10. a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 18. §-ának (4) bekezdése szerinti,

11. az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatos pályáztatás lebonyolításával és a szakképzés

költségvetési forrásának a kezelésével kapcsolatos,

12. az egészségügyi ágazatba tartozó szakképesítések tekintetében a vizsgaelnöki névjegyzékkel, továbbá a

szakmai vizsgabizottság elnökének megbízásával kapcsolatos,

13. valamint a külön jogszabályok által meghatározott

feladatokat.

b) Az EEKH feladatait az alábbi jogszabályok alapján látja el:

1. az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény,

2. az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl szóló 1998. évi XXV. törvény,

3. a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény,

4. az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény,
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5. az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni,

1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1998. évi L. törvény,

6. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény,

7. a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény,

8. az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,

9. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben

eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet,

10. az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998.

(IV. 29.) Korm. rendelet,

11. a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm.

rendelet,

12. a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl

szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet,

13. a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és

hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet,

14. az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények

klinikai vizsgálata, valamint az emberen történõ alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai

eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet,

15. az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet,

valamint

a fentiek végrehajtására kiadott külön jogszabályok alapján.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

841104 területi általános igazgatási szervek tevékenysége

841211 Egészségügy központi igazgatása és szabályozása

854214 Egészségügyi ágazati szakmai képzés

5. Illetékességi területe:

Az EEKH országos illetékességû államigazgatási szerv, központi hivatal.

6. A vállalkozói tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az EEKH éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az EEKH elnökét – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel.

Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában

foglaltak az irányadók.

8. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

Az EEKH a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alapján kormánytisztviselõket és

ügykezelõket, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján munkavállalókat foglalkoztat.

9. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az EEKH Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az elnök

az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglalt kivételekkel – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2010. február 26-án kelt, 247-1/2010-0004JKF számú Alapító Okirat hatályát

veszti.
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e) Az Alapító Okirat

ea) 1. pont c)–e) alpontjának, 4. a) pont 12. alpontjának és 7. pontjának a 16274-18/2010-0004JKF számú Alapító

Okirat II., IV. b), és VI. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 6. pontjának a 16274-18/2010-0004JKF számú alapító okirat III. és V., pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én,

ec) 8. pontjának a 16274-18/2010-0004JKF számú alapító okirat VII. pontjával beépített módosítása 2010. július

6-án

lép hatályba.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-18/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos Gyógyszerészeti Intézet

Rövidített név: OGYI

Idegen nyelvû elnevezései:

angolul: National Institute of Pharmacy

németül: Staatliches Institut der Pharmazie

franciául: Institut National de Pharmacie

b) Székhelye: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

Az Országos Gyógyszerészeti Intézetrõl szóló 2/1962. (III. 22.) EüM rendelet

Az Országos Gyógyszerészeti Intézetrõl szóló 9/1982. (VII. 21.) EüM rendelet

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl

szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OGYI önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
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3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az OGYI az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl

szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján gyógyszerészeti államigazgatási szerv, egészségügyi államigazgatási

szerv és egyben szakhatósági tevékenységet ellátó államigazgatási szerv, amely annak érdekében fejti ki

tevékenységét, hogy a rászorulók biztonságos, hatásos, az elõírásoknak megfelelõ minõségû gyógyszerekhez

jussanak, ennek biztosítására, illetõleg érvényre juttatására a hatósági gyógyszerellenõrzés országos szerve és egyben

módszertani és tudományos kutató intézet.

Közremûködik a nemzetközi gyógyszer-engedélyezés és -ellenõrzés feladatainak ellátásában.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

712000 mûszaki vizsgálat, elemzés

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggõ

szakértõi tevékenység

855935 Szakmai továbbképzések

749033 Rendszertanúsítás

749031 Módszertani szakirányítás

5. Mûködési köre:

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos.

6. Vállalkozási tevékenysége:

581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása

620200 Információtechnológiai szaktanácsadás

581900 Egyéb kiadói tevékenység

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

7. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OGYI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az OGYI fõigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel.

Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában

foglaltak az irányadóak.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

Az OGYI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OGYI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és a b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglaltak kivételével – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.
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e) Az Alapító Okirat:

ea) 1. c)–1. e) pontjának, valamint 8. pontjának a 16274-33/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával,

valamint VI. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2., 5. és 7. pontjának a 16274-33/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III., IV. és V. pontjával beépített

módosítása 2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt 6220-33/2009-0006KTF számú Alapító

Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 2.

Szám:16274-33/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

rövidített név: ESKI

idegen nyelvû elnevezés:

angol: National Institute for Strategic Health Research

német: Nationales Strategisches Forschunsinstitut für Gesundheitswesen

b) Székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 6–8.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

4118/1949. (VI. 29.) Korm. rendelet az Országos Dokumentációs Központ létesítése és szakmai dokumentációs

központok szervezése tárgyában

4/1960. (EüK. 13.) EüM utasítás

14/1980. (EüK. 9. ) EüM utasítás

4/1997. (MK. 12.) NM utasítás

A költségvetési szerv korábbi megnevezése, székhelye: Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár

(MEDINFO), 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az ESKI önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
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3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény alapján

országos szakkönyvtári feladatok ellátása.

A statisztikáról szóló 1993. évi XLV. törvény felhatalmazása szerint végzett ágazati statisztikai adatszolgáltatás alapján

adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, átadása, közzététele.

Részvétel az egyes gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való

befogadásáról, a támogatás mértékérõl, alapjáról – normál eljárás esetén történõ eljárásban való részvétel – a

törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási

támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló

eljárásban.

Egészségügyi közgazdaság- és rendszertudományok területén értékelés, elemzés, elõrejelzés, kutatás.

Egészségügyi informatika és információpolitika ágazati feladatai.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

722000 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

841164 Központosított informatikai szolgáltatások

841173 Statisztikai tevékenység

843031 Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása

722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás

910121 Könyvtári állomány gyarapítása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások

5. Mûködési köre:

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos.

6. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az ESKI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az ESKI fõigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel. Az egyéb

munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglaltak az

irányadók.

8. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

Az ESKI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

9. Záró rendelkezések

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az ESKI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglaltak kivételével – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.

e) Az Alapító Okirat:

ea) 1. c)–1. e) pontjának, valamint 7. pontjának a 16274-19/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával,

valamint V. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,
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eb) 2. és 6. pontjának a 16274-19/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt 6220-19/2009-0006KTF számú Alapító

Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-19/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet

rövidített név: EKI

b) Székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Elõzmény:

Közvetlen jogelõd megnevezése, székhelye: Népjóléti Minisztérium Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet

1037 Budapest, Bécsi út 324/7.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az EKI önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése.

Egészségügyi adatok kezelése az egészségügyi dokumentációt kezelõ jogutód nélküli megszûnése esetén az

adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelölésérõl szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet alapján.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

842250 mozgatási, tartalékolási tevékenység

521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
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5. Mûködési köre:

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos.

6. Vállalkozási tevékenysége:

521020 Raktározás, tárolás

7. A vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az EKI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az EKI fõigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel. Az egyéb

munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglaltak az

irányadók.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

Az EKI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az EKI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglalt kivételekkel – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt, 6220-32/2009-0006KTF számú Alapító Okirat hatályát

veszti.

e) Az Alapító Okirat

ea) 1. pont c)–e) alpontjainak és 8. pontjának a 16274-32/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. és VI. pontjával

beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-32/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és V. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Budapest, 2010. november 2.

Szám:16274-32/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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Az Országos Sportegészségügyi Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos Sportegészségügyi Intézet

Rövidített név: OSEI

Idegen nyelvû elnevezés: National Institute for Sports Medicine

b) Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 48.

Telephelyei: Az Országos Sportegészségügyi Hálózat budapesti és regionális központjai, valamint a megyei

területi rendelõk

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

8300-25/1952. EüM utasítás

21/1977. (EüK 15.) EüM utasítás

A költségvetési szerv korábbi megnevezése: Országos Testnevelés- és Sportegészségügyi Intézet

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OSEI önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi

hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján:

Biztosítja a szabadidõ-, a verseny- és válogatott sportolók fekvõ- és járóbeteg szakorvosi ellátását.

Mûködteti az Országos Sportegészségügyi Hálózatot, ennek keretében végzi a sportolók sportági versenyzési

alkalmassági vizsgálatát és kiadja a sportolók és igényjogosultak körében az alkalmassági és versenyzési

engedélyeket.

Ellátja a válogatott keretek sportolóinak kötelezõ idõszakos komplex ellenõrzõ vizsgálatát.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása

862220 Egynapos sebészeti ellátás

862240 Egyéb m.n.s. járóbeteg-ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869071 Szabadidõs és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése

869072 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése

5. Mûködési köre:

Jogszabályban, illetve államigazgatási határozatban meghatározott ellátási terület.
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6. Vállalkozási tevékenysége:

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

855935 Szakmai továbbképzések

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

869039 Egyéb m.n.s. kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869049 Egyéb, betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

7. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OSEI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az OSEI fõigazgatójával – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter munkaviszonyt létesít. Az egyéb

munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglaltak az

irányadók.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

Az OSEI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OSEI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglaltak kivételével – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.

e) Az Alapító Okirat:

ea) 1. c)–1. e) pontjának, valamint 8. pontjának a 16274-21/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával,

valamint V. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-21/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt 6220-21/2009-0006KTF számú Alapító

Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-21/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

Rövidített név: OORI

Idegen nyelvû elnevezés: National Institut for Medical Rehabilitation

b) Székhelye: 1121 Budapest XII., Szanatórium u. 19.

Telephelye: 1102 Budapest, Liget utca 10.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

33/1975. (EüK. 23) EüM utasítás.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OORI önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján járó- és fekvõbeteg-ellátás keretében mozgásszervi és

pszichiátriai rehabilitáció, valamint azt támogató aktív fekvõbeteg ellátás végzése.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbeteg gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862220 Egynapos sebészeti ellátás

862240 Egyéb m.n.s. járóbeteg-ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

5. Mûködési köre:

Jogszabályban, illetve államigazgatási határozatban meghatározott ellátási terület.

6. Vállalkozási tevékenysége:

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

562920 Egyéb vendéglátás

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

869039 Egyéb m.n.s. kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

7. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OORI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.
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8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az OORI fõigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel, illetõleg

munkaviszonyt létesít vele. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és

Mûködési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Az OORI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OORI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglaltak kivételével – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.

e) Az Alapító Okirat:

ea) 1. c)–1. e) pontjának, valamint 8. pontjának a 16274-26/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával,

valamint V. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-26/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt 6220-26/2009-0006KTF számú Alapító

Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-26/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Rövidített név: ORFI

Angol nyelvû elnevezése: National Institute of Rheumatology and Physiotherapy

Német nyelvû elnevezése: Landesinstitut für Rheumatologie und Physiotherapie

Francia nyelvû elnevezése: Institut National de Rheumatologie et de Physiotherapie
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b) Székhelye: 1023 Budapest, Frankel Leó út 25–29.

Telephelyei:

1023 Budapest, Frankel Leó út 38–40.

1023 Budapest, Frankel Leó út 62.

1023 Budapest, Frankel Leó út 16.

1023 Budapest, Kavics u. 6.

1023 Budapest, Gül Baba u. 9.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló határozat:

3412/BRe/128/51.VII. számú és 33.029/86/III.3. számú alapító okirat.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az ORFI önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján fekvõbetegek és járóbetegek szakorvosi ellátása keretében,

továbbá szakrendeléseken végzi feladatait az ORFI szakmai profilját jelentõ reumatológiai és az ehhez kapcsolódó

szakterületeken, így a mozgásszervi rehabilitáció, a klinikai immunológiai és intenzívterápiás osztályokon, illetve

részlegeken.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862240 Egyéb m.n.s. járóbeteg-ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

5. Mûködési köre:

Jogszabályban, illetve államigazgatási határozatban meghatározott ellátási terület.

6. Vállalkozási tevékenysége:

477400 Gyógyászati termék kiskereskedelme

477500 Illatszer-kiskereskedelem

493909 Máshová nem sorolt, egyéb szárazföldi személyszállítás

552001 Üdülõiszálláshely-szolgáltatás

552130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

742000 Fényképészet

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

841169 Máshová nem sorolt, egyéb kiegészítõ szolgáltatások

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

869039 Egyéb m.n.s. kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

7. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az ORFI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.
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8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az ORFI fõigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel, illetõleg

munkaviszonyt létesít vele. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és

Mûködési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

Az ORFI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az ORFI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglaltak kivételével – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.

e) Az Alapító Okirat:

ea) 1. c)–1. e) pontjának, valamint 8. pontjának a 16274-22/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával,

valamint V. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-22/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III és. IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt 6220-22/2009-0006KTF számú Alapító

Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-22/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Az Országos Idegtudományi Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos Idegtudományi Intézet

Rövidített név: OITI

b) Székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 57

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Elõzménye:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

Az OITI 1953-ban az 513/12/1953. MT határozattal létesült
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2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OITI önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az idegsebészeti, az ideggyógyászati, az epilepszia és stroke,

továbbá ezen szakterületek határterületéhez tartozó fekvõ és járóbetegek szakellátása.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása

862220 Egynapos sebészeti ellátás

862240 Egyéb m.n.s. járóbeteg-ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869039 Egyéb m.n.s. kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

5. Mûködési köre:

Jogszabályban, illetve államigazgatási határozatban meghatározott ellátási terület.

6. Vállalkozási tevékenysége:

477300 Gyógyszer-kiskereskedelem

552130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

811000 Építményüzemeltetés

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

7. A vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OITI éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az OITI fõigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel, illetõleg

munkaviszonyt létesít vele. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és

Mûködési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

Az OITI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OITI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglaltak kivételével – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.
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e) Az Alapító Okirat:

ea) 1. c)–1. e) pontjának, valamint 8. pontjának a 16274-23/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával,

valamint V. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-23/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én lép hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt 6220-23/2009-0006KTF számú Alapító

Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-23/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Az Országos Onkológiai Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos Onkológiai Intézet

Rövidített név: OOI

Idegen nyelvû elnevezés: National Institute of Oncology

b) Székhelye: 1122 Budapest, Ráth György u. 7–9.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u 10–14.

e) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

8334/0/31/1954. EüM rendelet,

13/1977. (EüK 9.) EüM utasítás,

14/1983. (EüK 16.) EüM utasítás

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OOI önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a daganatos járó- és

fekvõbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja (palláció) és követéses gondozása.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása
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862214 Járóbetegek egynapos ellátása

862240 Egyéb m.n.s. járóbeteg-ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

5. Mûködési köre:

Jogszabályban, illetve államigazgatási határozatban meghatározott ellátási terület.

6. Vállalkozási tevékenysége:

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

869039 Egyéb m.n.s. kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

7. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OOI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az OOI fõigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel, illetõleg

munkaviszonyt létesít vele. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és

Mûködési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

Az OOI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OOI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglaltak kivételével – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.

e) Az Alapító Okirat:

ea) 1. c)–1. e) pontjának, valamint 8. pontjának a 16274-24/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával,

valamint V. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-24/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt 6220-24/2009-0006KTF számú Alapító

Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-24/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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A Mátrai Gyógyintézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Mátrai Gyógyintézet

Rövidített név: MÁGY

b) Székhelye: 3233 Mátraháza (Külterület)

Telephelyei: Mátraháza, Kékestetõ

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

32/1979. (EüK 20.) EüM utasítás a Mátrai Állami Gyógyintézet létrehozásáról

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

A MÁGY önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. tv. a krónikus és allergiás betegek fekvõ- és járóbeteg szakorvosi ellátása és a

hozzá tartozó hotelszolgáltatás, valamint ezen ellátottak diagnosztikai és terápiás céllal végzett vizsgálata és kezelése.

Tüdõ-belgyógyászati betegségben szenvedõk aktív, intenzív és krónikus fekvõbetegek ellátása.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862240 Egyéb m.n.s. járóbeteg-ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869039 Egyéb m.n.s. kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

5. Mûködési köre:

Jogszabályban, illetve államigazgatási határozatban meghatározott ellátási terület.

6. Vállalkozási tevékenysége:

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

551000 Szállodai szolgáltatás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

869039 Egyéb m.n.s. kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás
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7. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a MÁGY éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

A MÁGY fõigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel, illetõleg

munkaviszonyt létesít vele. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és

Mûködési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

A MÁGY a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat a MÁGY Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglaltak kivételével – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.

e) Az Alapító Okirat:

ea) 1. c)–1. e) pontjának, valamint 8. pontjának a 16274-27/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával,

valamint V. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-27/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én lép hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt 6220-27/2009-0006KTF számú Alapító

Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-27/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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Az Állami Szívkórház Balatonfüred Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Állami Szívkórház Balatonfüred (a továbbiakban: Intézet)

b) Székhelye: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az Intézet önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján:

Az Intézet progresszív egészségügyi ellátást nyújt a kardiológiai rehabilitáció vonatkozásában, továbbá regionális

aktív kardiológiai, sürgõsségi invazív kardiológiai ellátást biztosít.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása: 861000 Fekvõbeteg-ellátás

861001 Fekvõbeteg aktív ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása

862240 Egyéb m.n.s. járóbeteg-ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, m.n.s. kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

5. Mûködési köre:

Jogszabályban, illetve államigazgatási határozatban meghatározott ellátási terület.

6. Vállalkozási tevékenysége:

477300 Gyógyszer-kiskereskedelem

477400 Gyógyászati termék kiskereskedelme

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

562100 Rendezvényi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869039 Egyéb m.n.s. kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

932911 Szabadidõs park-, fürdõ- és strandszolgáltatás

7. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.
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8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje

Az Intézet fõigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel, illetõleg

munkaviszonyt létesít vele. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és

Mûködési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

Az Intézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az Intézet Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglaltak kivételével – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.

e) Az Alapító Okirat:

ea) 1. c)–1. d) pontjának, valamint 8. pontjának a 16274-28/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával,

valamint V. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-28/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt 6220-28/2009-0006KTF számú Alapító

Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-28/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Rövidített név: SRGY

Korábbi neve: Állami Szanatórium Sopron

b) Székhelye: Sopron, Várisi út 2.

Telephelye: Sopron-Balf, Fürdõsor 8.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium Budapest, Szalay u 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium Budapest, Szalay u 10–14.

e) Elõzmény:

A költségvetési szerv korábbi megnevezése, székhelye: Állami Szanatórium, Sopron, Várisi út 2.
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2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az SRGY önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján:

Népegészségügyi szükségletekhez igazodóan az SRGY részt vesz az orvosi rehabilitáció mind szélesebb területein a

betegségek megelõzésében, gyógyításában és rehabilitációjában annak érdekében, hogy a betegek minél elõbb

integrálódni tudjanak a társadalomba, munkaképességüket visszanyerjék, életminõségük javuljon.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása

862240 Egyéb m.n.s. járóbeteg-ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

5. Mûködési köre:

Jogszabályban, illetve államigazgatási határozatban meghatározott ellátási terület.

6. Vállalkozási tevékenysége:

471100 Élelmiszer jellegû bolti vegyes kiskereskedelem

477300 Gyógyszer-kiskereskedelem

477400 Gyógyászati termék kiskereskedelme

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

562920 Egyéb vendéglátás

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás

854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

855935 Szakmai továbbképzések

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás

869039 M.n.s. egyéb kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

7. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásában:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az SRGY éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az SRGY fõigazgatójával – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter munkaviszonyt létesít. Az egyéb

munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglaltak az

irányadók.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglakoztatási jogviszonyok megjelölése:

Az SRGY a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.
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10. Záró rendelkezések

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az SRGY Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglaltak kivételével – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.

e) Az Alapító Okirat:

ea) 1. c)–1. e) pontjának, valamint 8. pontjának a 16274-29/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával,

valamint V. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-29/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt 6220-29/2009-0006KTF számú Alapító

Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-29/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (a továbbiakban Intézet)

b) Székhelye: 1096 Budapest, Haller utca 29.

c) Alapító szerv neve és székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve és székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Elõzmény

Létrehozásáról szóló jogszabály:

25/1957. (EüK. 12) EüM utasítás

31/1977. (EüK. 22) EüM utasítás

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az Intézet önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
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3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján:

A szív- és érrendszeri betegségek teljes spektrumának diagnosztikája és non-invazív és invazív terápiája az

intervenciós kardiológia, az elektrofiziológia, és a szívsebészet és szívtranszplantáció területén. A szív- és érrendszeri

megbetegedések megelõzése, a kardiológiai megbetegedések monitorozása.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása: 861000 Fekvõbeteg-ellátás

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása

862240 Egyéb m.n.s. sorolt járóbeteg-ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

5. Mûködési köre:

Jogszabályban, illetve államigazgatási határozatban meghatározott ellátási terület.

6. Vállalkozási tevékenysége:

477300 Gyógyszer-kiskereskedelem

521020 Raktározás, tárolás

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

869039 Egyéb m.n.s. kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás.

7. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az Intézet fõigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel, illetõleg

munkaviszonyt létesít vele. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és

Mûködési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

Az Intézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az Intézet Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglaltak kivételével – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.

e) Az Alapító Okirat:

ea) 1. c)–1. e) pontjának, valamint 8. pontjának a 16274-30/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával,

valamint V. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,
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eb) 2. és 7. pontjának a 16274-30/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt 6220-30/2009-0006KTF számú Alapító

Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-30/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

A Parádfürdõi Állami Kórház Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Parádfürdõi Állami Kórház

Rövidített név: PÁK

b) Székhelye: 3244 Parádfürdõ, Kossuth u. 221.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

A PÁK 1952-ben a Nemzeti Közmûvelõdési Alapítvány által fenntartott fürdõtelep megosztásával létesült.

1979-tõl 32/1979. (EüK 20.) EüM utasítással a Mátrai Állami Gyógyintézet szervezeti egységébe került bevonásra.

Jogelõdje: Mátrai Állami Gyógyintézet Gyöngyös (Mátraháza)

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

A PÁK önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján járóbeteg-szakellátás az emésztõszervi-belgyógyászati,

nõgyógyászati és mozgásszervi betegek orvosi rehabilitációja, járóbetegek gyógyító, rehabilitációs szakellátása

szakterület vonatkozásában.

4. Alaptevékenysége

Szakágazati besorolása: 861000 Fekvõbeteg-ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862240 Egyéb m.n.s. járóbeteg-ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
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5. Mûködési köre:

Jogszabályban, illetve államigazgatási határozatban meghatározott ellátási terület.

6. Vállalkozási tevékenysége:

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

869039 Egyéb m.n.s. kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

7. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a PÁK éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

A PÁK fõigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel, illetõleg

munkaviszonyt létesít vele. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és

Mûködési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony

A PÁK a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat a PÁK Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglaltak kivételével – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.

e) Az Alapító Okirat:

ea) 1. c)–1. e) pontjának, valamint 8. pontjának a 16274-35/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával,

valamint V. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-35/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt 6220-35/2009-0006KTF számú Alapító

Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-35/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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Az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

Rövidített név: OKTPI

Idegen nyelvû elnevezés: Koranyi National Institute for Tuberculosis and Pulmonology

b) Székhelye: 1121 Budapest XII., Pihenõ út 1.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest V., Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest V., Szalay u. 10–14.

e) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

Az 1901-ben alapított Erzsébet Királyné Szanatóriumot 1952-ben Országos Korányi Tbc Intézetté szervezték át,

mûködését a 8331/SZ/16/1952. EüM rendelet szabályozta.

8331/SZ/16/1952. EüM rendelet

9/1969. (EüK 5.) EüM utasítás

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OKTPI önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló CLIV. törvény alapján:

a pulmonológiai fekvõbetegek, járóbetegek speciális bronchológiai, onko-pulmonológiai, légúti allergológiai,

kardiopulmonális, alvásdiagnosztikai, rehabilitációs, mellkassebészeti, valamint a tüdõtransplantált betegek

szakorvosi ellátása és légzésfunkciós vizsgálata.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása: 861000 Fekvõbeteg-ellátás

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861005 Bentlakásos hospice ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása

862240 Egyéb m.n.s. járóbeteg-ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

5. Mûködési köre:

Jogszabályban, illetve államigazgatási határozatban meghatározott ellátási terület.

6. Vállalkozási tevékenysége:

477300 Gyógyszer-kiskereskedelem

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

562920 Egyéb vendéglátás

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

869039 Egyéb m.n.s. kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás
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7. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OKTPI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az OKTPI fõigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel, illetõleg

munkaviszonyt létesít vele. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és

Mûködési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

Az OKTPI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OKPTI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglaltak kivételével – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.

e) Az Alapító Okirat:

ea) 1. c)–1. e) pontjának, valamint 8. pontjának a 16274-25/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával,

valamint V. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-25/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt 6220-25/2009-0006KTF számú Alapító

Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-25/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Az Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet Alapító Okirata
egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet

Rövidített név: EMKI

Idegen nyelvû elnevezés Institute for Healthcare Quality Improvement and Hospital Engineering

b) Székhelye: 1125 Budapest, Diósárok u. 3.
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c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Elõzmény:

A költségvetési szerv korábbi megnevezése: Orvos- és Kórháztechnikai Intézet (ORKI)

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az EMKI önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezõen nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok,

statisztikák körérõl, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyérõl, továbbá az ellenõrzés módjáról szóló 339/2008.

(XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ

befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007.

(III.14.) EüM rendelet alapján:

Mint kijelölt szervezet az orvostechnikai eszközök megfelelõségének vizsgálatát és tanúsítását, valamint az in vitro

diagnosztikai mûszerek, gépek, eszközök és berendezések vizsgálatát és tanúsítását végzi.

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásához igazolást ad, szakértõként

közremûködik az egyedi méretre készített gyógyászati segédeszközök gyártóinak ellenõrzésében.

Adatgyûjtést végez, országos nyilvántartást vezet, elemzést végez a gép-mûszer, energia- és épületkataszter

területén, az egészségügyi szolgáltatók minõségirányítási rendszereirõl, az akkreditációs dokumentumokról, a

betegek biztonságát veszélyeztetõ események, adatairól, gyûjti a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos,

kötelezõen nyilvánosságra hozandó eredményességi adatokat.

Végzi az egészségügyi minõségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, dokumentálását, a gyûjtött

adatokból indikátorfejlesztést végez és javaslatot tesz szakmai standardokra.

Szervezi és koordinálja a kiemelt egészségügyi területek klinikai auditját, az egészségügyi szolgáltatások és

szolgáltatók szakmaspecifikus akkreditációját, fejlesztések során az akkreditációs standardokra vonatkozóan

javaslatot tesz.

Végzi az egészségügyi beruházásokkal kapcsolatos pályázatok minõségellenõrzését.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása: 712000 mûszaki vizsgálat, elemzés

712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai mûszerek, gépek, eszközök és berendezések

megfelelõségének vizsgálata és tanúsítása

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés

749031 Módszertani szakirányítás

749032 Minõségbiztosítási tevékenység

749033 Rendszertanúsítás

749034 Akkreditációs tevékenység

841173 Statisztikai tevékenység

5. Mûködési köre:

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos.

6. Vállalkozási tevékenysége:

712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat

712204 Összetett mûszaki, elektronikai rendszer vizsgálata

712209 Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

855935 Szakmai továbbképzések

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
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7. A vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az EMKI éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az EMKI fõigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel. Az egyéb

munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglaltak

irányadóak.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az EMKI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglalt kivételekkel – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt, 6220-31/2009-0006KTF számú Alapító Okirat hatályát

veszti.

e) Az Alapító Okirat

ea) 1. pont c)–e) alpontjainak és 8. pontjának a 16274-31/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. és V. pontjával

beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-31/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-31/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Az Országos Mentõszolgálat Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv

a) Neve: Országos Mentõszolgálat

Rövidített név: OMSz

Idegen nyelvû elnevezés National Ambulance Service

b) Székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 22.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
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e) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály: az Országos Mentõszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OMSz önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 94. §-a, valamint a mentésrõl szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. §

a) pontja szerinti mentési tevékenység, a mentés állami mentõszolgálatként való ellátása az Országos

Mentõszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján.

4. Alaptevékenysége

Szakágazati besorolása:

869000 Egyéb humán egészségügyi ellátás

869034 Mentés

5. Mûködési köre

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos, figyelemmel az Országos Mentõszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.)

Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra.

6. Vállalkozási tevékenysége

951200 Kommunikációs eszköz javítása

331300 Elektronikus, optikai eszköz javítása

452000 Gépjármûjavítás, -karbantartás

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

712102 Közúti közlekedési eszközök mûszaki vizsgálata

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

7. A vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OMSZ éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje

Az OMSz fõigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel. Az egyéb

munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglaltak

irányadóak.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése

Az OMSz a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OMSz Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglalt kivételekkel – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2010. május 17-én kelt, 2019-4/2010-0004JKF számú Alapító Okirat hatályát

veszti.
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e) Az Alapító Okirat

ea) 1. pont c)–d) alpontjainak és 8. pontjának a 16274-36/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. és V. pontjával

beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-36/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-36/2010- 0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Az Országos Vérellátó Szolgálat Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Országos Vérellátó Szolgálat

Rövidített név: OVSz

Idegen nyelvû elnevezés

angolul: Hungarian National Blood Transfusion Service

németül: Landes Blutspendedienst Ungarns

franciául: Service National Hongrois de Transfusion Sanguine

oroszul: ���������	 
���������	 ������ � ����������� ����

b) Székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 19–21.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

A költségvetési szerv korábbi megnevezése: Országos Vérellátó Központ

Közvetlen jogelõd megnevezése: Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az OVSz önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Ellátja az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.)

Korm. rendeletben, a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm.

rendeletben foglalt feladatokat.

Feladata az ország egész területén biztosítani a vérellátás megtervezését és megszervezését, az egészségügyi

intézmények vér és vérkészítményekkel való ellátását.

Mûködteti a központi várólistát.
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4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása: 869000 egyéb humán egészségügyi ellátás

721921 Orvostudományi alapkutatás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés

749031 Módszertani szakirányítás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

869039 Egyéb máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

639990 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

5. Mûködési köre:

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos.

6. A vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OVSz éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az OVSz fõigazgatójával – nyilvános pályázatot követõen – a nemzeti erõforrás miniszter munkaviszonyt létesít.

Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában

foglaltak irányadóak.

8. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

Az OVSZ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

9. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OVSz Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglalt kivételekkel – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt, 6220-37/2009-0006KTF számú Alapító Okirat hatályát

veszti.

e) Az Alapító Okirat

ea) 1. pont c)–e) alpontjának és 7. pontjának a 16274-37/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. és V. pontjával

beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 6. pontjának a 16274-37/2010-0004JKF számú alapító okirat III. és IV. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-37/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv

a) Neve: Országos Igazságügyi Orvostani Intézet (a továbbiakban: Intézet)

b) Székhelye: 1091 Budapest, Üllõi út 93.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az Intézet önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Semmelweis Egyetem látja el.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. tv. alapján az Intézet az igazságügyi orvos- és elmeorvos szakértõ tevékenység

szakterületen a Nemzeti Erõforrás Minisztérium gyógyító-megelõzõ szervezési-módszertani, továbbképzõ és

tudományos-kutató alapintézménye.

4. Alaptevékenysége

Szakágazati besorolása:

869000 Egyéb humán egészségügyi ellátás

749031 Módszertani szakirányítás

5. Mûködési köre

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos.

6. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje

Az Intézet igazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel. Az egyéb

munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglaltak az

irányadóak.

8. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése

Az Intézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

9. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az Intézet Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az

igazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és a b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglaltak kivételével – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.
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e) Az Alapító Okirat:

ea) 1. c)–1. d) pontjának, 3. és 7. pontjának a 16274-38/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával, IV.

pontjával, valamint VI. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 6. pontjának a 16274-38/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és V. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt 6220-39/2009-0006KTF számú Alapító

Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-38/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

A Fog- és Szájbetegségek Országos Intézete Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv

a) Neve: Fog- és Szájbetegségek Országos Intézete (a továbbiakban: Intézet)

b) Székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az Intézet önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Semmelweis Egyetem látja el.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az Intézet a stomatológia szakterületén a Nemzeti Erõforrás

Minisztérium gyógyító-megelõzõ szervezési-módszertani, továbbképzõ és tudományos alapintézménye.

4. Alaptevékenysége

Szakágazati besorolása:

869000 Egyéb humán egészségügyi szolgálat

749031 Módszertani szakirányítás

5. Mûködési köre

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos.

6. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.
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7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje

Az Intézet igazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel. Az egyéb

munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglaltak az

irányadóak.

8. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

9. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az Intézet Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az

igazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és a b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglaltak kivételével – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba.

e) Az Alapító Okirat:

ea) 1. c)–1. d) pontjának, 3. pontjának és 7. pontjának a 16274-39/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. pontjával,

IV. pontjával, valamint VI. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 6. pontjának a 16274-39/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és V. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt 6220-40/2009-0006KTF számú Alapító

Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-39/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv

a) Neve: Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet

Rövidített név: ETI

Idegen nyelvû elnevezés Institute for Basic and Continuing Education of Health Workers

8. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1797



b) Székhelye:1085 Budapest, Horánszky u. 15.

Telephelye: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

9400 Sopron, Damjanich u. 9.

c) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály, határozat, valamint elõzõ alapító okiratok:

Elõzõ alapító okiratainak megjelölése

12/1962. (EüK 7.) EüM utasítás,

44/1970. (EüK 24.) EüM utasítás,

7/1976. (EüK 3.) EüM utasítás,

1986. (EüK 3.) EüM utasítás,

1995. (NK 6) NM. közlemény,

1997. (NK25) NM közlemény,

1999. (EüK 19.) EüM közlemény

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az ETI önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet alapján:

Felnõttképzõ intézményként, iskolarendszeren kívüli egészségügyi szakképzéseket, továbbképzéseket folytat, vizsgát

szervez.

Támogatja, illetve koordinálja az egészségügyi szakképzések, továbbképzések fejlesztését, mûködését.

Az egészségügyi szakképzések területén szakmai-pedagógiai szolgáltatást nyújt.

4. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása: 854100 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás

749031 Módszertani szakirányítás

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás

841173 Statisztikai tevékenység

842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés

855935 Szakmai továbbképzések

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás

5. Mûködési köre:

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos.

6. Vállalkozási tevékenysége:

910123 Könyvtári szolgáltatások

581100 Könyvkiadás

581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

7. A vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az ETI éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.
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8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

Az ETI fõigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter nevezi ki, menti fel. Az egyéb

munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának

2. mellékletében foglaltak irányadóak.

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:

Az ETI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések:

a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az ETI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Jelen Alapító Okirat – az e) pontban foglalt kivételekkel – a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján

lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2009. június 10-én kelt, 6220-20/2009-0006KTF számú Alapító Okirat hatályát

veszti.

e) Az Alapító Okirat

ea) 1. pont b)–d) alpontjainak és 8. pontjának a 16274-20/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. és VI. pontjával

beépített módosítása 2010. május 29-én,

eb) 2. és 7. pontjának a 16274-20/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és V. pontjával beépített módosítása

2010. augusztus 15-én

lép hatályba.

Budapest, 2010. november 2.

Szám: 16274-20/2010-0004JKF

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye
a „HIV/AIDS MEGELÕZÉSE A CIVIL SZERVEZETEKKEL” címmel kiírt pályázat nyerteseinek
jegyzékérõl

A pályázat forrása: XX. NEFMI 2011. évi fejezet 20.22.2.20. „Egészségügyi ellátási és fejlesztési

feladatok/Népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok” fejezeti kezelésû elõirányzat terhére.

Szervezet
Elnyert támogatási

összeg
(millió forint)

ANONYM AIDS TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT
1113 Budapest, Karolina út 35/B

2,0
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Szervezet
Elnyert támogatási

összeg
(millió forint)

PLUSS HIV pozitívokat és AIDS betegeket segélyezõ
Alapítvány
1114 Budapest, Bartók B. út 59.

1,0

AIDS Segély Alapítvány
9400 Sopron, Magyar u. 14.

1,25

SEX Educatio Kiemelten Közhasznú Alapítvány
1089 Budapest Nagyvárad tér 4.

2,5

Sexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete
1115 Budapest, Bocskai út 17.

2,0

PLUSS a Magyarországi HIV pozitívokat segítõ Egyesület
1097 Budapest, Gyáli út 5–7.

2,0

Májbetegekért Alapítvány
1097 Budapest, Gyáli út 5–7.

1,5

Háttér Társaság a Melegekért
1132 Budapest, Csanády u 4/B

2,75

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl

A gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának 2011. március havi teljesítése*:
ezer Ft-ban

Megnevezés
2011. évi

tv. szerinti
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ idõszak

összesen

Tárgyhavi kifizetés
(március)

Kifizetés összesen

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
Praxisfinanszírozás 70 999 200,0 11 441 569,6 5 715 977,1 17 157 546,7
Eseti ellátás díjazása 569 300,0 95 366,5 53 365,2 148 731,7
Ügyeleti szolgálat 9 547 400,0 1 596 232,9 797 117,5 2 393 350,4

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen 81 115 900,0 13 133 169,0 6 566 459,8 19 699 628,8

Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás 1 856 000,0 309 330,0 154 648,4 463 978,4
Védõnõi ellátás 15 440 800,0 2 573 462,6 1 286 209,5 3 859 672,1
Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem 451 500,0 75 458,2 38 322,7 113 780,9
MSZSZ: gyermekgyógyászat 121 600,0 20 266,6 10 133,3 30 399,9
MSZSZ: nõgyógyászat 96 300,0 16 050,0 8 024,7 24 074,7

2. Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 17 966 200,0 2 994 567,4 1 497 338,6 4 491 906,0

3. Fogászati ellátás 23 470 400,0 4 916 069,3 1 855 007,1 6 771 076,4

Gondozóintézeti gondozás
Nemibeteg gondozás 261 600,0 85 789,9 43 077,1 128 867,0
Tüdõgondozás 1 065 200,0 354 894,6 176 677,2 531 571,8
Pszichiátriai gondozás 548 400,0 179 744,2 89 207,4 268 951,6
Onkológiai gondozás 256 700,0 87 857,1 42 535,0 130 392,1
Alkohológia és drogellátás 168 600,0 57 483,8 28 807,5 86 291,3

1800 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 8. szám



Megnevezés
2011. évi

tv. szerinti
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ idõszak

összesen

Tárgyhavi kifizetés
(március)

Kifizetés összesen

4. Gondozóintézeti gondozás összesen 2 300 500,0 765 769,6 380 304,2 1 146 073,8

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás 5 780 200,0 963 405,8 482 668,1 1 446 073,9

8. Mûvesekezelés 23 171 100,0 3 822 032,0 1 911 018,2 5 733 050,2

9. Otthoni szakápolás 4 404 800,0 918 235,7 306 308,6 1 224 544,3

11. Mûködési költségelõleg 1 000 000,0 109 500,0 -10 950,0 98 550,0

Célelõirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás 8 900,0 1 480,0 740,0 2 220,0
Méltányossági alapon történõ térítések 183 100,0 10 615,0 6 484,5 17 099,5
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 1 552 400,0 19 717,2 9 172,0 28 889,2

13. Célelõirányzatok összesen 1 744 400,0 31 812,2 16 396,5 48 208,7

15. Mentés 24 561 400,0 4 093 567,0 2 046 783,3 6 140 350,3

17. Laboratóriumi ellátás 20 893 000,0 3 404 055,7 1 699 070,3 5 103 126,0

Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás + CT, MRI 118 548 300,0 17 430 218,5 8 888 565,1 26 318 783,6
Fekvõbeteg-szakellátás 410 270 600,0 63 312 611,9 32 204 663,2 95 517 275,1

– aktív fekvõbeteg szakellátás 346 607 500,0 53 462 443,4 26 966 931,9 80 429 375,3

– krónikus fekvõbeteg szakellátás 62 715 100,0 9 692 168,5 5 158 731,3 14 850 899,8

– bázis finanszírozású szakellátás (BM BVOP) 948 000,0 158 000,0 79 000,0 237 000,0

Extrafinanszírozás 20 600,0 0,0 0,0 0,0
Speciális finanszírozású fekvõbeteg 34 872 600,0 3 937 378,8 1 792 728,7 5 730 107,5

18. Összevont szakellátás összesen 563 712 100,0 84 680 209,2 42 885 957,0 127 566 166,2

ÖSSZESEN 770 120 000,0 119 832 392,9 59 636 361,7 179 468 754,6
Járandóság elõleg 12 957 189,3 0,0 12 957 189,3

Járandóság elõleg visszavonása -12 957 189,3 0,0 -12 957 189,3

MINDÖSSZESEN 770 120 000,0 119 832 392,9 59 636 361,7 179 468 754,6

* Hóközi, soron kívüli utalás, illetve visszafizetés esetén az adatok (visszamenõleg is) változhatnak

Teljesítmény szerinti finanszírozás adatai 2011. március hónapra:

Szakfeladat
Teljesítmény

mértékegysége
Teljesítmény mennyisége Ft/teljesítmény, (alapdíj)

HSZ - ellátás pont 21 362 292 161,232
HSZ eseti ellátás eset 89 530 600
Iskolaorvosi ellátás pont 466 717 235,220
Védõnõi ellátás pont 3 323 979 276,143
Fogászati ellátás pont 532 217 650 2,25314979
Beteg- és orv. rend. halottszállítás hasznos km 3 673 115 81,67

Laborkassza
pont (lebegtetett) 1 197 180 196 0,33857573

pont (fix) 923 540 987 1,50

Járóbeteg szakellátás + CT-MRI

pont (fix) 5 675 421 840 1,50
pont (degresszióval)

100–110%
490 584 531 0,45

pont (degresszióval)
110–120%

418 211 151 0,30

Mûvesekezelés eset 95 832 21 721,18
– EPO eset 3 676 27 293,70
Házi szakápolás vizit 92 403 3 200
Otthoni hospice ellátás nap 11 496 3 840

Aktív fekvõbeteg ellátás

súlyszám (fix) 174 085,39 150 000
súlyszám

(degresszióval)
100–110%

9 438,84 45 000

Krónikus fekvõbeteg ellátás súlyozott ápolási nap 920 078,21 5 600
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 11/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye
Akasztó K-110 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Magyar Ásványvíz Zrt. (1045 Budapest, Virág u. 13.) – mint fenntartó és

üzemeltetõ az Akasztó K-110 OKK számú kút vizének belsõ – kizárólag palackozási célú, élelmiszerkénti –

felhasználására „VIKTORIA” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi

(80/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 12/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye
Nagykõrös B-700 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Spring Project Kft. (1075 Budapest, Madách tér 7.) – mint fenntartó és üzemeltetõ

a Nagykõrös B-700 OKK számú kút vizének belsõ – kizárólag palackozási célú, élelmiszerkénti – felhasználására

„Alföld Aqua Ásványvíz” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi

(5-2/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 13/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye
Eger, Strand I. Nagymedence forrás vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Eger Város Önkormányzat (3300 Eger, Dobó tér 2.) fenntartásában és az Eger

Termál Kft. (3300 Eger, Frank Tivadar út 5.) üzemeltetésében lévõ Eger, Strand I. Nagymedence forrás vizének külsõ

(fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (405/OTH/2010.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 14/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye
Demjén K-11 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Villgépszer Kft. (4034 Debrecen, Kishegyesi u. 173.) – Hajdú-Index Kft. (4031

Debrecen, Erõss Lajos u. 7.) mint fenntartó és üzemeltetõ a Demjén K-11 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú)

felhasználására a gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezi (22-2/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 15/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye
Dombóvár K-70 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Gunaras Gyógyfürdõ és Idegenforgalmi Zrt. (7200 Dombóvár, Kernen tér 1.)

fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Dombóvár K-70 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználására
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„3. számú Gunarasi gyógyvíz” elnevezéssel a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi

(24/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 16/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye
Nagykõrös B-648 OKK számú kút vize számára a természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Spring Project Kft. (1075 Budapest, Madách tér 7.) fenntartásában és

üzemeltetésében lévõ Nagykõrös B-648 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználására a természetes

ásványvíz használatát engedélyezi (4-2/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 17/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye
Debrecen B-2313 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Debreceni Gyógyfürdõ Kft. (4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.) fenntartásában

és üzemeltetésében lévõ Debrecen B-2313 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználására a gyógyvíz

megnevezés használatát engedélyezi (20/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 18/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye
Mátraderecske K-3 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Mátraderecske Község Önkormányzata (3246 Mátraderecske, Hõsök tere 12.)

fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Mátraderecske K-3 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú)

felhasználására a gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezi (21-2/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 19/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye
Mezõkövesd K-50 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Mezõkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezõkövesd, Mátyás király u. 112.)

fenntartásában és a Mezõkövesdi VG Zrt. (3400 Mezõkövesd, Dózsa Gy. u. 2.) üzemeltetésében lévõ Mezõkövesd

K-50 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználására a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is

engedélyezi (337/OTH/2010.).
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A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzõ Központ közleménye
egészségügyi menedzser posztgraduális programjáról

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzõ Központ 2011. szeptemberi kezdéssel indítja az

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER posztgraduális program 19. évfolyamának oktatását.

A képzés 4 szemeszter idõtartamú.

Felvételi feltételek: fõiskolai vagy egyetemi végzettség, az egészségügyben szerzett szakmai tapasztalat.

Jelentkezési határidõ: 2011. május 31.

Tandíj: a 2011/2012-es tanévre a tandíj szemeszterenként 340 000 Ft.

Részletes tájékoztatás kérhetõ: Kóródi Ritától.

Telefon: 488-7605. E-mail: korodi@emk.sote.hu

Nyílt nap: 2011. május 13. péntek.

További információ és jelentkezési lap: www.emk.sote.hu

VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

VII. RÉSZ
Vegyes közlemények

Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl

Közleményt meghirdetõ
szerv neve

Az érvénytelen okmány
megnevezése

Az érvénytelen okmány
kiállítója

Az érvénytelen okmány
száma

Érvénytelen 2011.

Dr. Battyáni Zita

orvos
sz.o.okl. (klinikai
onkológiai)

OSZB 30/1997. február 18. napjától

Dr. Kováts Lajos

orvos
általános orvostan SOTE ÁOK 256/1985 március 19. napjától

Megjegyzés: a táblázatban használt rövidítések jegyzéke:

OONYI (GYONYI) = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló igazolvány,

sz.o.okl./sz gy.okl. = szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél,

OSZB = Országos Szakképesítõ Bizottság

EFSZSZTB = Egészségügyi Felsõfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Tanács

MOK (GYOK) = Magyar Orvosi (Gyógyszerész) Kamara
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Általános tudnivalók 

Tisztelt Hirdetők és Olvasók! 
 

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb át-
tekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük. Kér-
jük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, 
hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére 
adnak lehetőséget. A hirdetményeket külön ez irányú kére-
lemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további 
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors 
megjelenés érdekében a pályázati hirdetményeket közvetlenül 
a szerkesztőségnek küldjék meg postán (1051 Budapest, 
Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987) vagy 
továbbítsák telefaxon (795-0192). 

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 
795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tá-
jékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati 
hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk elhagyni 
azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jog-
szabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, 
illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, 
nemhez kötött, a magyar végzettséget vagy állampolgár-
ságot preferáló előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok té-
rítésmentes közzétételére egy alkalommal van lehetőség, az 
ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről 
az Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyv-
kiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad felvilágosítást. 

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is 
figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati határidő kezdő 
időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. 
Eltérő közlés hiányában a pályázati határidő hirdetmény 
szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való 
megjelenés. A KSZK honlapján is megjelenő hirdetések 
esetén a honlapon feltüntetett határidők az irányadók, 
eltérő közlés esetén is. 

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy 
a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthe-
tő. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik. 

A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a 
tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon megfogalmazott 
és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért 
felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdeké-
ben kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában juttas-
sák el a Szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött 
hirdetések közzétételét nem vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzété-
telének lemondását, módosítását a szerkesztőség csak írásban 
fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásá-
nak időpontjáig. 

Rövidítésjegyzék 

(3) = az álláshelyek száma 
ÁNTSZ = Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
á.p. = állampolgár 
b: = havi munkabér forintban 
Bp. = Budapest 
biz. = bizonyítvány 
cs: = csatolandó 
d. = diploma 
e: = előnyben részesül 
e. b. = erkölcsi bizonyítvány 
e. h.: = elbírálási határidő 
eü. = egészségügyi 
f: = telefax 
főig. = főigazgató 
Főv. = főváros(i) 
gy. = gyakorlat 
gyt. = gyógyszertár 
h: = pályázati határidő 
I. = intézet vagy intézmény 
Ig. = igazgató 
ig. = igazolvány 
ir. = irányítás(a)(i) 
Képv.-test. = képviselő-testület 
K. = kórház 
Kl. = klinika 
kl.-ai = klinikai 
kö. = közegészségügyi 
közp. = központ 
közpi. = központi 
kut. = kutatá(s)(i), kutató 
Lab. = laboratórium 
lab.-i = laboratóriumi 
magyar á.p.-ság = magyar állampolgárság 
m. = munka 
M.j.v. = megyei jogú város 
Nk. = nagyközség 
nyi. = nyelvismeret 
nyv. = nyelvvizsga 
O. = osztály 
okl. = oklevél 
okt. = oktatás(a)(i) 
OONY/GYONY = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos Nyilvántartása 
OONYI/GYONYI = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos Nyilvántartásba 

vételéről szóló igazolvány 
OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
orv. = orvos(i) 
Ö. = önkormányzat 
P. H. = polgármesteri hivatal 
R. = rendelőintézet 
szerv. = szervezés(e) 
sz. = szakmai 
sz.ö. = szakmai önéletrajz 
sz.gy. = szakmai gyakorlat 
szakorv.gy. = szakorvosi gyakorlat 
szk. = szakképesítés, szakorvosi képesítés 
sz.tev. = szakmai tevékenység 
sz.v. = szakmai végzettség 
szoc. = szociális 
szolg. = szolgálati 
sz.o.okl./sz.gy.okl. = szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél 
szv. = szakvizsga 
szv.biz. = szakvizsga-bizonyítvány 
SZMSZ = szervezeti és működési szabályzat 
tap. = tapasztalat 
t: = telefoninformáció 
t/f: = telefon/telefax 
tev. = tevékenység 
t.f. = tudományos fokozat 
th. = therápia 
tud. = tudományos 
v. = végzettség 
vez. = vezetés(e) 
vez.gy. = vezetői/vezetési gyakorlat 
vizsg. = vizsgálat 
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Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, 
illetve egyetemi intézményekben betölthető egyéb állásokra 

 
A pályázatot meghirdető szerv  
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

A Debreceni Egyetem Kazincbarcikai Kórháza felvételt hirdet orvosigazgató állás betöltésére. 

Feladata: 

– az aneszteziológia, intenzív osztály, műtő, fájdalom ambulancia és sürgősségi részleg irányítása, működésének szervezése, 
valamint ezen egységek és kórházunk sebészeti és belgyógyászati mátrixai közötti szakmai munka koordinálása. 

Feltétel: 

– aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga, kardiológiai szakvizsga; 

– egészségügyi menedzser végzettség; 

– több mint 10 éves szakmai tapasztalat. 

Az állás 2011. április 1-jével tölthető be. 

Jelentkezés szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben az igazgato@barcikakorhaz.hu vagy postai úton 3700 Kazincbarcika, 
Május 1. út 56. címen. 
 
    

*** 
    

Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója (7400 Kaposvár, Tallián u. 20–32.) pályázatot hirdet a Kaposi Mór Oktató Kórház 
Kaposvár Pszichiátriai és Addiktológiai Centrum, centrumvezető főorvosi álláshely betöltésére. 

A jogviszony időtartama: a kinevezés főorvosi munkakörre határozatlan időre, a vezetői megbízás határozott időre történik. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony. 

Főbb feladatok: a járó- és fekvőbeteg szakellátás orvosszakmai feltételeinek biztosítása, szakmai irányítása a területi, illetve 
progresszív ellátási kötelezettségnek megfelelően. Orvosszakmai és gazdasági teljesítménymutatók alakulásának meghatározása 
és elemzése. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemen szerzett diploma; 

– pszichiátria és pszichoterápia szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakirányú szakképesítés és több éves vezetői gyakorlat. 

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy a centrumvezető főorvosi munkakörrel történő 
megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– a meghirdetett munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés; 

– a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok hitelesített másolata; 

– OONYI másolata; 

– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható. 

A pályázat benyújtható: postai úton, a pályázatnak a Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatójának címére történő megküldésével 
(7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20–32.). 

Díjazás: a Kjt.-t figyelembe véve kerül megállapításra. 
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A pályázatot meghirdető szerv  
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15 napon belül. 

A bizalmasan kezelt pályázatok a pályázati határidő lejártát követően elbírálásra kerülnek. A munkakör azonnal betölthető. 

A pályázattal kapcsolatos információt ad: igazgatási és humánpolitikai osztályvezető a 06 (82) 501-307-es telefonszámon. 
 
    

*** 
    

Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója (7400 Kaposvár, Tallián u. 20–32.) pályázatot hirdet a Kaposi Mór Oktató Kórház 
Kaposvár 

Reumatológiai Járóbeteg szakrendelés reumatológus szakorvos 

Pszichiátriai és Addiktológiai Centrum pszichiáter szakorvos/szakorvosjelölt  

álláshelyeinek betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakvizsga bizonyítvány; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Juttatások, egyéb információk: 

– illetmény: Kjt.-t figyelembe véve, megállapodás szerint; 

– kinevezés határozatlan időre szól; 

– pályázati határidő: a hirdetés megjelenésétől számított 15. nap; 

– az állás azonnal betölthető. 

A pályázattal kapcsolatos információt ad: humánpolitikai osztályvezető: 06 (82) 501-307-es telefonszámon. 
 
    

*** 
    

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója (3529 Miskolc, 
Csabai kapu 9–11.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: 

Infektológiai osztály 

osztályvezető főorvos. 

Feladata: az osztály munkájának megszervezése, zavartalan működtetése. 

Pályázati feltételek: 

– infektológai szakvizsga; 

– legalább 5 éves, szakterületen szerzett gyakorlat; 

– tudományos munkásság; 

– bizonyítványok; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag a bizottság tagjai számára és a többi pályázó számára is megtekinthető. 
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A pályázatot meghirdető szerv  
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

Határidő és bérben történő megegyezés: 

– bér megegyezés szerint; 

– az állás a pályázat elbírálása után azonnal betölthető; 

– határidő: megjelenéstől számított 30. nap. 

A pályázat benyújtásának helye: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11., dr. Tóth László ügyvezető igazgató részére. 
 
    

*** 
    

A Pécsi Tudományegyetem KK Gyermekklinikájára keresünk egy fő szakképzett gyermekpszichiátert. 

Feladat: osztályos betegek ellátása és járóbeteg rendelés. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Részletes információt ad dr. Hollódy Katalin a 06 (72) 535-900-as telefonszámon vagy a katalin.hollody@aok.pete.hu címen. 

Részletes feltételek és beadási határidő: a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján (kozigallas.gov.hu) meghatározottak 
szerint, publikálás időpontja: 2011. március 20. 
 
    

*** 
    
Soproni Erzsébet Oktató K. 
főig. főorvosa 
9400 Sopron, 
Győri u. 15. 

Belgyógyászati rehabilitá-
ciós O. 
orvos 
Feladatát képezi a fekvőbe-
teg O.-on kezelt betegek 
ellátása, ügyelet ellátásában 
való részvétel 

– általános orv. d., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen előélet, 
– cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et, szk.-t igazoló 
okiratok másolata, 
– OONYI másolata  
(alapnyilvántartás), 
– működési nyilvántartásba 
vétel igazolása, 
– 1 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat, melyben hozzá-
járul ahhoz, hogy a pályázat 
elbírálásában részt vevők  
a pályázati anyagot  
megismerhetik 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártától számított  
30. nap, 
– pályázatok benyújtása:  
4 példányban Prof. dr. Bara-
nyai Tibor főig. főorvos részére 
a Soproni Erzsébet Oktató K. 
címére (9400 Sopron,  
Győri u. 15.), 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes infor-
mációt dr. Sarnyai Zsolt mb. 
osztályvezető főorvostól lehet 
kérni a: 06 (99) 312-120-as 
telefonszámon,  
a 304-es melléken 
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Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,  
illetve a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveinek 

p á l y á z a t i  h i r d e t m é n y e i  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve pályázatot hirdet laboratóriumi orvos 
munkakör betöltésére. 

A pályázati felhívást kiíró adatai: 

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. 

Címe: 3580 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 

A pályázati felhívás kiírása a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVII. törvényre, valamint a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvényre hivatkozással történik. 

Az ellátandó feladatok az alábbiak: 

Vezeti és felügyeli az Enterális és Klinikai Bakteriológiai laboratórium munkáját. 

A táptalaj és reagens megrendeléseket figyelemmel kíséri, a felelősöket kijelöli, beszámoltatja. 

Gondoskodik az anyagok szabályszerű feldolgozásáról, biokémiai reakciók és antibiogram készíttetéséről, aláíráskor ellenőrzi azt. 

Feladata a leletek interpretálása, konzultál a klinikussal. 

Felügyeli a Mikológiai és parazitológiai laboratórium munkáját. 

Számítógépes adatgyűjtés, statisztikák készítése 

Az állás betölthetőségének feltételei: 

A pályázónak meg kell felelnie a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvényben, valamint a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben szereplő általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság, cselekvőké-
pesség, büntetlen előélet, összeférhetetlenség hiánya) és azokat igazolnia kell. 

Vagyonnyilatkozatra kötelezett munkakör. 

Az általános előírásokon túlmenő alkalmazási feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– orvosi mikrobiológia szakorvosi képesítés megszerzése. 

Az állás elnyerésénél előnyt jelent a közegészségtan-járványtan vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga, valamint 
egy idegen nyelv ismerete. 

A kinevezés határozatlan időre szól. 

Javadalmazás: a köztisztviselői törvény alapján történik. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– szakmai önéletrajzot; 

– a végzettséget, képzettséget igazoló iratokat vagy azok hiteles másolatát; 

– erkölcsi bizonyítványt (büntetlen előélet igazolására). 

A pályázat benyújtásának: 

– határideje: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– helye: a pályázatot zárt borítékban dr. Asztalos Ágnes mb. megyei tisztifőorvosnak címezve kell benyújtani egy példányban.  
A borítékra írják rá: „laboratóriumi orvos munkakör”; 

– címe: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.). 

A pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: 

– a pályázat elbírálásának módja: személyes meghallgatás utáni döntés; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a meghallgatás után 15 nappal. 

A pályázattal kapcsolatos további információt dr. Asztalos Ágnes mb. megyei tisztifőorvos nyújt. Elérhetősége: Miskolc, 
Meggyesalja u. 12., t.: 06 (46) 354-612. 
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Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetői, orvosvezetői 
és egyéb egészségügyi vezetői állásokra 

 
A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
Pest Megyei Flór Ferenc K. 
főig főorvosa 
2143 Kistarcsa, 
Semmelweis tér 1. 

Bőrgyógyászati O. 
főorvos 
Feladat: az O. munkájának 
megszervezése és zavartalan 
működtetése 

– bőrgyógyászati szv., 
– legalább 5 éves, a szakte-
rületen szerzett gy., 
– vez.gy., 
– tud. munkásság, 
– tud. fokozat vagy meg-
szerzésének 3 éven belül 
történő vállalása, 
– e: allergológia és kl.-ai 
immunológia ráépített szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– tud. munkák, publikációk 
jegyzéke, 
– sz. koncepció, 
– d. másolata , 
– szv.biz.-ok másolata, 
– működési nyilvántartásról 
érvényes igazolás, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. vagy arról szóló nyilat-
kozat, hogy a pályázó ennek 
meglétéhez kötött m.-
körben dolgozik, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázati anyagot 
 az eljárásban részt vevők 
megismerhetik, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással  
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul 

– b: Kjt. alapján, megegyezés 
szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő  
60. nap, 
– a kinevezés határozatlan 
idejű közalkalmazotti  
jogviszonyban főorvosi  
m.-körre és határozott idejű 
vez. megbízásra szól, 
– az állás a pályázat elbírálása 
után azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Bedros J. Róbert Ph.D. c. 
egyetemi docens, főig.  
főorvos, főtanácsoshoz a Pest 
Megyei Flór Ferenc K. címére 
(2143 Kistarcsa,  
Semmelweis tér 1.) 

    
*** 

    
Mátrai Gyógyintézet 
mb. főig.-ja 
3233 Mátraháza 

Két telephelyes I. 
Terápiás Ellátó O. 
osztályvezető főorvos 

– büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, 
– eü. főiskola eü.  
rehabilitációs menedzser szk, 
– középfokú angol nyi., 
– e: sz. tapasztalat, 
– cs: érvényes működési 
nyilvántartási kártya, 
– v.-et, szk.-t igazoló  
okiratok vagy azok  
hiteles másolata, 

– b: megegyezés szerint,  
a gy.-i idő és a képesítés  
figyelembe vételével, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e. h.: a h.-t követő 15. nap, 
– az állás a pályázatok  
elbírálása után azonnal  
betölthető, mely  
határozatlan idejű  
kinevezésre szól, 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– beleegyező nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati 
anyagot a pályázat elbírálá-
sában részt vevők megis-
merhessék, 
– sz.gy.-t és munkát  
bemutató önéletrajz 

– lakást az I. szükség esetén 
biztosít akár családnak is, 
– pályázatok benyújtása:  
Kerényi Erika mb. főigazgató-
hoz, Mátrai Gyógyintézet 
Főigazgatóság  
(3233 Mátraháza,  
Külterület) 

    
*** 

    

Mindszent Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, 23. § (2) bekezdé-
se alapján pályázatot hirdet az Egészségház (6630 Mindszent, Csokonai u. 2.) magasabb vezetői feladatkör megbízás alapján 
(részmunkaidőben) történő ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, egészségügyi menedzser munka-
körre épülő vezetői megbízással. 

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (napi 2 óra). 

A vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás 2011. május 1. napjától határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: Egészségház 6630 Mindszent, Csokonai u. 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Egészségház vezetője felelős a jogsza-
bályoknak, az intézmény alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelő szakszerű és törvényes műkö-
désért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért, munkáltatói jogokat gyakorol az intézményben dolgozó 
közalkalmazottak felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, melyeket jogszabály a hatáskörébe utal. 

Feladata továbbá az intézmény menedzselése (kapacitás teljes körű kihasználása, helyiségek bérbeadása). 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai, továbbá ezen jogszabályok 
alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott döntések az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

– vagyonnyilakozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– orvostudományi vagy közgazdaságtudományi egyetemi szintű végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– egészségügyben, illetve gazdálkodásban való jártasság; 

– városi helyi ismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítvány; 

– az Egészségház vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázatban előírt követelmények (végzettségek, képesítések) igazolására vonatkozó okiratok vagy azok közjegyző által 
hitelesített másolatai. 
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A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. május 1. napjától. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat postai úton kell benyújtani Mindszent Város Önkormányzatához (6630 Mindszent, 
Köztársaság tér 31.). A borítékon fel kell tüntetni az álláshely megnevezését: „Egészségház magasabb vezetői feladatkör meg-
bízás alapján történő ellátása”. 

A pályázatról bővebb felvilágosítást Mindszent Város polgármestere nyújt [6630 Mindszent, Köztársaság tér 31., t.: 06 (62) 527-014]. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott külön bizott-
ság véleményezi. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen is meghallgatja. A pályázat elbírálá-
sára a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A pályázatot hirdető Önkormányzat fenntartja 
magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 30. 
 
    

*** 
    

Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Igazgatóság pályázatot hirdet ápolási igazgató (magasabb 
vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Váralja út 6. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Összehangolja és koordinálja az intézmény által nyújtott ápolási és gondozási tevékenységet, költséghatékony gazdálkodás 
megvalósítása és betartása az ápolás területén, betegcentrikus humán ápolás megvalósítása, az ápolás-gondozás területén a 
minőségügyi rendszer működtetése, biztosítja a szakdolgozók képzését, továbbképzését, az ápolási dokumentáció szabálysze-
rű vezetése szakmai tartalmának felügyelete, a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, a betegjogi 
képviselővel való kapcsolattartás, a gyógyintézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése, a betegek által bejelen-
tett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, a szerve-
zeti és működési szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései irányadásával. 

Pályázati feltételek: 

– főiskolán szerzett ápolói d; 

– eü. területén szerzett, legalább 5 év sz. tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi menedzseri képesítés. Ezen képesítés megszerzésére irányuló jelentke-
zést, illetve annak 5 éven belüli megszerzéséről szóló szándéknyilatkozatot elfogadunk. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló iratok hitelesített másolata, 

– személyi adatokat is tartalmazó szakmai önéletrajz; 

– vezetői állással kapcsolatos szakmai elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag megismeréséhez, vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
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A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. április 8. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórháza és Rendelőintézet 
címére történő megküldésével (2890 Tata, Váralja út 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: K15-1/2011., valamint a beosztás megnevezését: „Ápolási igazgató (magasabb vezető)”. 

A pályázat elbírálásának módja: rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ában, továbbá a 
Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 4. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Tata Város honlapja: www.tata.hu – 2011. március 7.; 

– tatarend@axelero.hu – 2011. március 7. 
 
    

*** 
    
Veszprém Megyei  
Csolnoky Ferenc K.  
Nonprofit  
Zártkörűen Működő Rt. 
főig.-ja 
8200 Veszprém, 
Kórház u. 1. 

ideggyógyász osztályvezető 
főorvos 

– orv. d., 
– neurológiai szv., 
– több mint 10 éves  
neurológiai gy., 
– számítógép felhasználói 
szintű ismerete, 
– e: tud munkában való 
részvétel, 
– nyi., 
– egyéb szakirányú szv., 
illetve szakirányú  
képzettség, 
– cs: d. másolata, 
– szv.biz.(ok) másolata, 
– igazolás OONY-ba  
vételről, 
– sz. program, 
– sz.ö., 
– e.b. 

– igény esetén orvos-
nővérszállón elhelyezés, 
– pályázatok benyújtása:  
Bartus Péter humánerőforrás 
gazdálkodási osztályvezetőhöz 
(8200 Veszprém,  
Kórház u. 1., 
– további részletek: 
www.vmkorhaz.hu 
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Budapest 

    
Baranya megye 

    
Mohács Város K. 
7700 Mohács, 
Szepessy tér 7. 

Aneszteziológia és intenzív 
terápia 
szakorvos (2) 
 

valamennyihez: 
– közvetlen  
szv. előtt álló  
orvosoknak is, 

– b: megegyezés szerint, 
– h: 2011. V. 6., 
– e. h.: 2011. V. 20., mely után az 
állás azonnal betölthető, 
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Pszichiátria 
szakorvos (2) 
Sebészet 
szakorvos 
Ortopédia-traumatológia 
szakorvos 
Oxyológia és sürgősségi 
orvostan 
szakorvos 
Belgyógyászat 
szakorvos 
Tüdőgyógyászat 
szakorvos 
Rehabilitáció 
szakorvos 
Reumatológia 
orvos (2) 
valamennyihez: 
Munkakörbe tartozó feladatok: 
a szakorvosi kompetenciába 
tartozó valamennyi feladat 

– cs: személyi adatokat is 
tartalmazó sz.ö., 
– v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– működési nyilvántartás 
érvényesítéséről szóló hatá-
rozat másolata, 
– OONY-ba vételéről szóló 
igazolvány másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevők betekintési jogához 

– érdeklődni lehet: dr. Dénes 
László főig. főorvostól  
a 06 (69) 511-150-es telefon-
szánon, 
– f: 06 (69) 311-913, 
– e-mail: 
foig@mohacskorhaz.hu 

    
Bács-Kiskun megye 

    
Bácsalmás Város Ö. 
Képv.-test. 
6430 Bácsalmás, 
Gr. Teleki u. 4–8. 

Bácsalmás II. számú felnőtt 
fogászati alapellátási 
körzet 
fogorvos 
– vállalkozási formában, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, Ö.-tal kötött  
szerződés szerint 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítési feltételek-
nek való megfelelés, 
– a 18/200. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben előírt feltételek 
megléte, 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– részletes sz.ö., 
– eü. alkalmasság igazolása, 
– OONY-ba történt felvétel 
igazolásának másolata 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő  
30 napon belül, 
– a Képv.-test fenntartja magá-
nak a jogot, hogy a pályázatot 
indoklás nélkül eredményte-
lennek nyilvánítsa, 
– pályázatok benyújtása: Né-
meth Balázs polgármesterhez 
Bácsalmás Város P.H.. címére 
(6430 Bácsalmás,  
Gr. Teleki u. 4–8.), 
– t: 06 (79) 541-455,  
06 (30) 950-1423 

    
Békés megye 

    
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

    
Izsófalva Nk.Ö. 
Képv.-test. 
3741 Izsófalva, 
Izsó Miklós út 64. 

háziorvos 
– vegyes, a település egész 
területére kiterjedő házior-
vosi körzet működtetése  
és a háziorvosi feladatok 
ellátása közalkalmazotti 
jogviszonyban vagy  
vállalkozási formában, 

– büntetlen előélet, 
– 4/2000. (II. 25.) EüM rend.-
ben előírt feltételek megléte, 
– cs: a v.-et és szv. letételét 
igazoló okiratok másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– részletes sz.ö., 

– b: Kjt. vagy az Ö.-tal kötött 
szerződésben foglaltak szerint, 
– h: a megjelenéstől számított  
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő legkö-
zelebbi Képv.-test. ülés, 
– a háziorvosi praxis legkoráb-
ban 2011. VI. 1-jétől betölthető, 
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– területi ellátási kötelezett-
séggel, az Ö.-tal kötött szer-
ződésben rögzített feltételek 
szerint, 
– a háziorvosi körzet lakos-
ságszáma: 1920 fő 

– háziorvosi alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés igazolása, 
– igazolás arról, hogy a mű-
ködtetési jog megszerzésé-
nek feltételei fennállnak, 
– hozzájárulás ahhoz, hogy 
a pályázati anyag elbírálásá-
ban részt vevők a pályázat 
tartalmát megismerhessék, 
– nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó a személyét érintő 
kérdés tárgyalásakor nyilvá-
nos vagy zárt ülést kér, 
– nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó közalkalmazotti 
jogviszonyban vagy vállalko-
zási formában kívánja-e  
ellátni feladatait 

– szerződéskötés időtartama  
és az egyéb feltételek biztosítá-
sa: a Képv.-test. döntése szerint, 
illetve a megállapodástól  
függően, 
– a Képv.-test. fenntartja a jogot, 
hogy a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa, 
– az Ö. a tulajdonában álló, 
Izsófalva, Izsó Miklós út 129. 
szám alatt található, felújított 
rendelő helyiséget és annak 
berendezéseit biztosítja a fel-
adat ellátásához, 
– az Ö. a háziorvosi feladatok 
közalkalmazotti jogviszonyban 
történő ellátása esetén  
szolg. lakást biztosít, 
– pályázatok benyújtása:  
Fodor Alberthez, Izsófalva Nk. 
polgármesteréhez a P.H. címére 
(3741 Izsófalva, Izsó  
Miklós út 64.), 
– további információ kérhető  
a 06 (48) 351-056-os telefon-
számon 

    
Csongrád megye 

    
Fejér megye 

    
Fejér Megyei  
Szent György K. 
főig.-ja 
8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3. 

Pszichiátriai Rehabilitáció 
orvos, szakorvos 

– pszichiátria szk. (lehet szv. 
előtt álló is) 
valamennyihez: 
– cs: pályázat, önéletrajz 

– b: Kjt. szerint, 
– lakás: orvos szállón férőhely 
valamennyihez: 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Reiber István orv.-Ig.-hoz  
(8000 Székesfehérvár,  
Seregélyesi u. 3.) 

    
 Bőrgyógyászati O. 

szakorvos 
– bőrgyógyász szk. – b: Kjt. szerint 

    
 Gyermeksebészeti O. 

szakorvos 
– gyermeksebész szk., 
– e. több éves sz.gy. 

– b: Kjt. szerint 

    

 Radiológiai O. 
szakorvos 

– szk., 
– e: intervenciós radiológiai 
jártasság (lehet szv. előtt  
álló is) 

– b: kiemelt, 
– lakás: orvos szállón férőhely 
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 Szemészeti O. 
szakorvos 

– szemészet szk. (lehet szv. 
előtt álló is) 

– b: Kjt. szerint 

    

 Belgyógyászati O. 
orvos, szakorvos 

– belgyógyász szk. (lehet szv. 
előtt álló orvos) 

– b: Kjt. szerint 

    

 Belgyógyászati O. 
szakorvos 
Feladat: kl.-ai nefrológia  
és dialízis Kp. ellátása 

– nefrológiai szk. – b: megállapodás szerint 

    

 Kardiológiai O. 
szakorvos 

– kardiológiai szk. (lehet szv. 
előtt álló is) 

– b: megállapodás szerint 

    

 Onkológiai O. 
szakorvos 

– belgyógyász, onkológus 
szv. 

– b: Kjt. szerint 

    

 Pulmonológiai O. 
szakorvos 

– tüdőgyógyász szv. (lehet 
szv. előtt álló is) 

– b: Kjt. szerint 

    

 Szülészet-nőgyógyászat 
szakorvos 

– szülészet-nőgyógyászat szk. 
(lehet szv. előtt álló is) 

– b: Kjt. szerint 

    

 Szent György K. 
Csákvári Gyógyintézete 
Belgyógyászati O. 
szakorvos 

– belgyógyász szk. (lehet szv. 
előtt álló is) 

– b: Kjt. szerint, 
– lakhatási lehetőség biztosított,
– elérhetőség: 8083 Csákvár, 
Kastély-park, 
– t: (22) 582-240 

    

 Sürgősségi Betegellátó O. 
orvos, szakorvos 

– belgyógyászat, 
aneszteziológiai  
és intenzív-therapia szv., 
oxyológia,  
sürgősségi orvostan szv. 
bármelyike előny  
(lehet szv. előtt álló is) 

– b: kiemelt, 
– lakás: orvos szállón férőhely, 
– érdeklődni dr. Sárkány Ágnes 
o.vez. főorv.-nál, 
– t: (20) 823-6538, 
– azonnal betölthető álláshely 

    

 Idegsebészeti O. 
orvos, szakorvos 

– szk. (lehet szv. előtt álló is) – b: Kjt. szerint 

    

 Haematológiai O. 
orvos, szakorvos 

– szk. (lehet pályakezdő is) – b: Kjt. szerint 

    

 Infektológiai O. 
szakorvos 

– szk. (lehet szv. előtt álló is) – b: Kjt. szerint 
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Győr-Moson-Sopron megye 

    
Mosonmagyaróvár Város Ö. 
9200 Mosonmagyaróvár, 
Fő u. 11. 

háziorvos 
A m.-végzés helye:  
Mosonmagyaróvár,  
Mosonyi M. u. 37. 
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: 
– háziorvosi körzet, felnőtt 
háziorvosi praxis, 
– vállalkozói jogviszony 
keretében, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, városi alapellátási 
ügyeleti kötelezettséggel 

– egyetemi d., 
– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés, 18/2000. 
(II. 25.) Korm. rend.-ben előírt 
feltételek megléte, 
– háziorvostan szk., 
– büntetlen előélet, 
– cs: saját vagy használatban 
lévő személygépkocsi és vez. 
engedély meglétét igazoló 
okirat másolata, 
mindkettőhöz: 
– e: felhasználói szintű számí-
tógépes ismeret, 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– sz.ö., 
– d. hiteles másolata, 
képesítést igazoló okiratok 
hiteles másolata, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevőknek a megismeréshez, 
– orvosi alkalmassági vizsgá-
lat meglétét igazoló okmány 
másolata 

– b: Mosonmagyaróvár Város 
Ö. az eü. ellátási szerződés 
megkötésével egyidejűleg  
az OEP finanszírozást átadja  
és évi egyszeri működési 
támogatás 
– h: 2011. V. 6., 
– e. h.: 2011. V. 26., 
– a pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a pályázat benyújtá-
sát követően személyes elbe-
szélgetés és Képv.-test.-i döntés,
– a foglalkozatás jellege:  
teljes m.-idő, 
– a m.-kör legkorábban a  
pályázatok elbírálását  
követően a szükséges 
engedélyeztetési eljárást 
követően betölthető, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton, a pályázatnak a 
Mosonmagyaróvár Város Ö. 
P.H. címére történő megkül-
désével  
(9200 Mosonmagyaróvár,  
Fő u. 11.), kérjük a borítékon 
feltüntetni a m.-kör megneve-
zését: „háziorvos”, 
– a pályázati kiírással  
kapcsolatosan további 
információt Márkus Erika nyújt 
a 06 (96) 577-818-as telefon-
számon, 
– a munkáltatóval kapcsolat-
ban további információ a 
www.mosonmagyarovar.hu 
honlapon szerezhető 

    
 gyermek fogorvos 

A m.-végzés helye: Moson-
magyaróvár 
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– vállalkozói formában 

– a fogorvosi tev.-re 
vonatkozó hatályos 
jogszabályokban, 4/2000. 
(II. 25.) EüM rend.-ben,  
8/2000. (II. 25.) Korm. rend.-
ben előírt iskolai v. 

– b: Mosonmagyaróvár város 
Ö. az egészségügyi ellátási 
szerződés megkötésével 
egyidejűleg az OEP finanszíro-
zást átadja, 
– h: 2011. V. 6., 
– e. h.: 2011. V. 26., 
– a pályázat elbírálásának  
módja, rendje: a pályázat  
benyújtását követően  
személyes elbeszélgetés  
és Képv.-test.-i döntés, 
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– a foglalkoztatás jellege: rész-
munkaidő, 
– a m.-kör legkorábban a pályá-
zatok elbírálását követően a 
szükséges engedélyeztetési 
eljárást követően betölthető, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton, a pályázatnak a 
Mosonmagyaróvár Város Ö. 
P.H. címére történő  
megküldésével  
(9200 Mosonmagyaróvár,  
Fő u. 11.), kérjük a borítékon 
feltüntetni a m.-kör megneve-
zését: „gyermek fogorvos”, 
– a pályázati kiírással  
kapcsolatosan további 
információt Márkus Erika nyújt 
a 06 (96) 577-818-as telefon-
számon, 
– a munkáltatóval kapcsolat-
ban további információ  
a www.mosonmagyarovar.hu 
honlapon szerezhető 

    
Hajdú-Bihar megye 

    
Heves megye 

    
Markhot Ferenc  
Eü. Szolgáltató Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú 
Kft. 
3300 Eger, 
Széchenyi u. 27–29. 

Sebészeti O. 
sebész szakorvos vagy sebész 
szakorvosjelölt 

– e: urológus szv. 
valamennyihez: 
– orv. d., 
– érvényes működési nyilván-
tartás igazolása, 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat hozzájárulásáról 
ahhoz, hogy a pályázatot 
megismerhessék 

valamennyihez: 
– b: és lakás megbeszélés 
szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően betölthető, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Fütő László ügyvezető 
részére postai úton  
(3300 Eger,  
Széchenyi u. 27–29.), 
– információ:  
06 (36) 411-444/2213-as tele-
fonszámon 

    
 Urológiai O. 

urológus szakorvos vagy 
urológus szakorvosjelölt 

– e: urológus szv.  

    
 Bel- és Bőrgyógyászati 

Márix O. 
belgyógyász szakorvos vagy 
belgyógyász szakorvosjelölt 

– e: belgyógyász szv.  
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 Csecsemő és gyermek-

gyógyászati O. 
csecsemő és gyermekgyógyász 
szakorvos vagy szakorvosjelölt 

– e: csecsemő és gyermek-
gyógyász szv. 

 

    
Jász-Nagykun-Szolnok megye 

    
Komárom-Esztergom megye 

    

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. u. 77.) főigazgatója pályáza-
tot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre, az alábbi területre. 

Aktív fekvőbeteg osztályára: belgyógyász-kardiológus, belgyógyász-gasztronterológus, onkológus, idegsebész, tüdőgyógyász, 
traumatológus, pszichiáter szakorvosok részére. 

Krónikus fekvőbeteg osztályára: tüdőgyógyász, neurológus, pszichiáter, belgyógyász vagy gerontológus szakorvosok részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: fogszakorvos, valamint radiológus, nukleáris medicina szakvizsgával rendelkező 
szakorvosok részére. 

Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetők (szabadfoglalkozás vagy vállalkozás): 

gyermeksebész – heti 6 órában, 

szájsebész – heti 18 órában. 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

Aktív fekvőbeteg osztályára: neurológus szakorvosok részére. 

Bérezés: kiemelt, illetve megegyezés szerint. 

Valamennyi pályázathoz: 

Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésnek megfelelő szakorvosi tevékenység végezése. 

A pályázatokra elsősorban szakorvosokat várunk, de jelentkezhetnek szakvizsga előtt állók is. 

A jelentkezésekhez csatolandó: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– OONYI-könyv másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– előadások és publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2011. április 30. 

A pályázati felhívás a KSZK honlapján is megtekinthető: 2011. április 15-től. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül. 

Az állások a pályázat elbírálását követően azonnal betölthetőek. 

Garzonházban férőhely biztosított. 
A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain András 
orvosigazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). A borítékra ráírandó: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 
Telefon: 06 (34) 515-470. 
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Nógrád megye 

    
Margit K. 
3060 Pásztó, 
Semmelweis u. 15–17. 

Pszichiátriai gondozó 
(3060 Pásztó,  
Semmelweis u. 15–17.) 
pszichiáter szakorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: pszichiátriai szak-
orvosi feladatok teljes körű 
ellátása a pszichiátriai gon-
dozóban, esetenkénti konzí-
lium fekvőbeteg O.-okon 

– orv. d., 
– pszichiáter szk., 
– pszichiátriai szakorvosi m.-
körben – legalább 3–5 év sz. 
tapasztalat, 
– felhasználói szintű számí-
tógépes programok alkalma-
zása, 
– büntetlen előélet, 
– eü. alkalmasság, 
– cselekvőképesség, 
– e: emeltszintű szk., 
pszichoterapeuta (pszichote-
rápia), 
– cs: önéletrajz, 
– d.-t, szk.-t igazoló okiratok 
másolata, 
– érvényes működési nyilván-
tartás határozata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., hogy a bűntettek nyil-
vántartásában nem szerepel, 
foglalkozásától eltiltás hatá-
lya alatt nem áll, 
– orvosi igazolás (háziorvosi),
– nyilatkozat, hogy a bíráló 
bizottság tagjai a pályázati 
anyagot megismerhetik 

– b: Kjt., valamint a KSZ ren-
delkezései irányadásával, 
– h: 2011. IV. 28., 
– e. h.: 2011. V. 5., 
– határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszonyban, 
– a foglalkoztatás jellege: 
teljes m.-idő, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak  
a Margit K. Pásztó címére 
(3060 Pásztó,  
Semmelweis u. 15–17.),  
kérjük a borítékon feltüntetni 
az azonosító számot: 17-
20/2011. és a m.-kör megneve-
zését: „pszichiáter szakorvos”, 
– a m.-kör legkorábban  
2011. VI. 13. napjától  
tölthető be, 
– a pályázati kiírással  
kapcsolatosan további infor-
mációt dr. Boczek Tibor Ig.  
főorvos nyújt  
a 06 (70) 521-1772-es  
telefonszámon, 
– a munkáltatóval kapcsolat-
ban további információ a 
www.pkorhaz.hu honlapon 
szerezhető, 
– a honlapon való publikálás 
dátuma: 2011. III. 28. 

    
Pest megye 

    
Márianosztrai Fegyház és 
Börtön 
2629 Márianosztra, 
Pálosok tere 1. 

Márianosztrai Fegyház  
és Börtön, Eü. O. 
beosztott szakorvos 
fogorvos 
Feladata: fogvatartottak és 
személyi állomány eü.-i, 
illetve fogorvosi alapellátása 

Az alkalmazás feltételei: a 
hivatásos szolgálati jogvi-
szony létesítéséhez  
az 1996. évi XLIII. törvény 
(Hszt.) 37. §-a alapján: 
– 37 év alatti életkor (külön 
engedéllyel maximum:  
47 éves életkor), 
– magyar á.p.-ság, 
– állandó belföldi lakhely, 
– büntetlen előélet, 
– hozzájárulás a kifogástalan 
életvitel ellenőrzéséhez, 

– illetmény: hivatásos  
szolgálati jogviszony létesíté-
se esetén az 1996. évi  
XLIII. törvény (Hszt.) alapján  
I. besorolási O. V. beosztási 
kategória alapján bruttó 
308 000 Ft+ügyeleti 
díj+nyelvpótlék, 
– külön juttatások:  
utazási költségtérítés,  
cafetéria, ruhapénz, 
– igény esetén: szolg. lakás 
biztosítható, 
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– eü., fizikai, pszichikai alkal-
masság, 
– angol vagy francia vagy 
német nyelvből államilag 
elismert nyv., 
– általános orvosi, illetve 
fogorvosi képesítés, 
– szakorvosi beosztásnál: 
belgyógyász vagy háziorvosi 
vagy üzemorvosi szv., 
– e: fogorvosnál  
szájsebészi v., 
– büntetés-végrehajtási  
tapasztalat 

– jogviszony: hivatásos  
szolgálati jogviszony, 
– az állás az előírt felvételi 
eljárás lefolytatása után azon-
nal betölthető, 
– felvilágosítás az I. Személy-
ügyi és Szoc. O.-án kérhető a 
06 (27) 620-413-as telefon-
számon 

    

Somogy megye 
    

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
    

Tolna megye 

    

Vas megye 

    

A Sárvári Önkormányzat Kórház (9600 Sárvár, Rákóczi u. 30.) főigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban 
betölthető álláshelyre a kórház Rehabilitációs Osztályára rehabilitációs orvos számára. 

A pályázatra elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de jelentkezhetnek rehabilitációs szakorvosi képesítést megszerezni 
tervező orvosok vagy rezidensek is. 

A jelentkezéshez csatolandó: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz. 

Jelentkezési határidő: 2011. április 30. 

A „KÖZIGÁLLÁS” publikálási időpontja: 2011. március 22. 

A pályázat elbírálása a benyújtást követő 15 napon belül. 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

A pályázati anyagot Vancsura Miklós főig. címére kell benyújtani (Önkormányzati Kórház, 9600 Sárvár, Rákóczi u. 30.) 

 

    

Veszprém megye 

    

Pápa Város Ö. 
8500 Pápa, 
Fő u. 12. 

Pápa 4. számú házi  
gyermekorvosi alapellátási 
körzet 
házi gyermekorvos 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– vállalkozási vagy gazdasági 

– a házi gyermekorvosi tev.-re 
vonatkozó hatályos jogsza-
bályokban [2000. évi II. tör-
vény, 4/2000. (II. 25.) EüM rend., 
18/2000. (II. 25.) Korm. rend.] 
előírt feltételek teljesítése, 
– büntetlen előélet, 

– h: 2011. V. 31., 
– e. h.: a pályázat benyújtását 
követő soron következő  
Képv.-test. ülés, 
– a tev. betölthetőségének 
kezdő időpontja: 2011. VII. 1., 
– az Ö. a nyertes pályázóval, 
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társasági formában történő 
ellátására, 
– ügyeleti ellátásban történő 
részvétel, 
– a körzet ellátottainak  
száma: 1035 gyermek 

– a pályázónak igazolnia kell, 
hogy megfelel a működtetési 
jog engedélyezésének jog-
szabályban előírt feltételei-
nek 
– cs: a v.-et, szk.-t igazoló 
okiratok hiteles másolata, 
– részletes, sz. tev.-et bemu-
tató önéletrajz, 
– vállalkozói igazolvány vagy 
30 napnál nem régebb cég-
kivonat, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– a területileg illetékes  
népegészségügyi szakigaz-
gatási szerv határozata arról, 
hogy a pályázó megfelel  
a működtetési jog engedé-
lyezési feltételeinek, 
– hozzájáruló nyilatkozatot 
arról, hogy az eljárásban részt 
vevők a pályázati anyagot 
megismerhetik 

határozatlan időre, feladat-
ellátási szerződést köt, 
– a működtetés a mindenkori 
OEP finanszírozás figyelembe 
vételével, közvetlen finanszí-
rozási szerződés alapján, 
– a működtető a feladatait az 
Ö. tulajdonában álló – térí-
tésmentesen rendelkezésre 
bocsátott – rendelő helyiség-
ben látja el feladat-ellátási 
szerződés alapján, 
– működtető saját költségére 
biztosítja a tev.-hez szükséges, 
a mindenkori jogszabály által 
előírt minimumfeltételeket, 
– a rendelő működési, üze-
meltetési költségei a működ-
tetőt terhelik, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Áldozó Tamás polgármes-
ternek 1 példányban, 
zárt borítékban, a borítékra rá 
kell írni: „Házi gyermekorvosi 
pályázat”, 
– a pályázatok benyújtásának 
helye: Pápa Város P.H.  
8500 Pápa, Fő u. 12., 
– a pályázattal kapcsolatos 
bővebb felvilágosítás  
a 06 (89) 515-021-es  
telefonszánon kérhető  
a Szoc. és Eü.. O. vezetőjétől 

    
*** 

    

A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u. 1–3. rehabilitációs szakvizsgával rendelkező szakorvost 
keres azonnali munkába állással a Krónikus, légzés-rehabilitációs osztályára kiemelt bérezési feltételekkel. Szükség esetén 
lakást is biztosítunk. 

Jelentkezéseket az alábbi címre kérjük: 

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u. 1–3., Dr. Flórián Csaba ügyvezető igazgató részére. 

 
    

Zala megye 
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Mohács Város K. 
7700 Mohács, 
Szepessy tér 7. 

intézeti főgyógyszerész 
A m.-körbe tartozó feladatok: 
41/2007. (IX. 19.) EüM rend. 
30. §-a szerint 

– gyógyszerész d., 
– szakgyógyszerészi  
képesítés, 
– cs: személyi adatokat is 
tartalmazó sz.ö., 
– működési nyilvántartás 
érvényesítéséről szóló 
határozat másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevők betekintési jogához  

– b: megegyezés szerint, 
– h: 2011. V. 13., 
– e. h.: 2011. VI. 10., 
– 5 éves határozott időtartamú 
vez. beosztás, szakgyógyszeré-
szi m.-kör betöltése mellett 
látható el, 
– az állás betölthető: várhatóan 
2011. VI. 14-től, 
– érdeklődni lehet: dr. Dénes 
László főig. főorvostól  
a 06 (69) 511-150-es telefon-
számon, 
– fax: 06 (69) 311-913, 
– e-mail: 
foig@mohacskorhaz.hu 

    
*** 

    
Fejér Megyei  
Szent György K. 
főig.-ja 
8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3. 

Közpi. Gyt. 
gyógyszerész 

– szk. (lehet pályakezdő is),
– cs: önéletrajz 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– orvos szállón férőhely, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Reiber István orv.-Ig.-hoz, 
– érdeklődni lehet: Gidai 
Henriette főgyógyszerésznél, 
– t: 06 (22) 535-517 

    
*** 

    

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.) főigazgatója pályázatot 
hirdet szakgyógyszerész álláshely betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– gyógyszerész diploma; 

– szakgyógyszerészi végzettség. 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

Feladata: manuális készítmények előállítása, gyári gyógyszerek megrendelése, bevételezése és kiadása az osztályoknak. 
Az intézményben citosztatikus keverékinfúzió előállítása történik a gyógyszertár keretein belül. Alkalomszerűen ebben a 
tevékenységben is részt kell vennie az állást elnyerő gyógyszerésznek. 

A jelentkezéshez csatolandó: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartásba vétel igazolása; 

– GYONY-ba történt felvétel igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 
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Jelentkezési határidő: 2011. április 30. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követő 15 napon belül betölthető. 

A pályázati felhívás a KSZK honlapján is megtekinthető 2011. április 15-től. 

Garzonházban férőhelyet biztosítunk. 

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain András orvos-
igazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). Telefon: 06 (34) 515-470. 
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat szakgyógyszerész álláshelyre”. 

 
 

 
Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 
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Magyar Imre K. 
8400 Ajka, 
Korányi F. u. 1. 

kórházi védőnő 
területi védőnő 

– cs: részletes sz.ö., 
– e.b., 
– v.-ről, szk.-ról szóló d., 
– érvényes működési 
engedélyről szóló kártya 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2011. VI. 1-jétől 16-áig, 
– az állás a KSZK honlapján 
2011. VI. 1-jén jelenik meg, 
– e. h.: 2011. VI. 30., 
– az állások 2011. VIII. 1-jétől 
betölthetők, 
– pályázatok benyújtása:  
Sümegi Józsefné ápolási  
Ig.-hoz a Magyar Imre K. 
címére (8400 Ajka,  
Korányi F. u. 1.), 
– érdeklődni lehet Sümegi 
Józsefné ápolási Ig.-tól  
a 06 (88) 521-878-as 
telefonszámon 

    
*** 

    
Pécs M.j.V. 
Egyesített Eü I.-ek Igazgató-
sága 
7633 Pécs, 
Dr. Veress Endre utca 2. 

szemészeti szakasszisztens – általános ápoló és asz-
szisztens vagy OKJ-s  
ápoló v., 
– cs: eü. v.-et igazoló okirat 
hiteles másolata, 
– sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő  
15 napon belül, 
– az állás azonnal betölthető, 
– a kinevezés határozatlan 
időre szól, 
– további információ kérhető 
Pécs M.j.V. Egyesített Eü.  
I.-ek Igazgatósága címén  
(7633 Pécs,  
Dr. Veress Endre utca 2.),  
a 06 (72) 255-833-as telefon-
számon Gáborné Traj Szilvia 
m.-ügyi osztályvezetőtől 
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Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Élelmiszerkémiai-Analitikai Főosztály (1097 Budapest, Gyáli út 3/A.) 
pályázatot hirdet főosztályvezetői beosztásra. 

Feladatok: irányítja, felügyeli és ellenőrzi a Főosztály szakmai munkáját. Irányítja és felügyeli a Főosztály étrendkiegészítő 
készítményekkel, különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel, valamint a kozmetikumokkal kapcsolatos feladatait. A megfele-
lő rendeletek létrehozása érdekében folyamatos kapcsolatot tart fenn az illetékes nemzeti és Uniós hatóságokkal, szerveze-
tekkel. Részt vesz az EU szakmai munkacsoportjának és a Bizottság munkájában, ellátja a kozmetikumokkal kapcsolatban a 
nemzeti kompetens hatóság feladatait. Részt vesz a hazai és nemzetközi vizsgálómódszerek kidolgozásában, fejleszti a mód-
szereket, publikációkat állít össze, előadásokat tart, tudományos pályázatokat készít. Részt vesz a kutatási és gyakorlati mun-
katervek összeállításában és végrehajtásában, a szakterületre vonatkozó rendeletek, szabványok kidolgozásában, a korszerű 
oktatás és továbbképzés tervezésében és megvalósításában, a tudományos eredmények közzétételében. 

Vezetői megbízás: 2011. április 27.–2015. december 31.  

Pályázati feltételek:  

– szakirányú egyetemi végzettség (vegyészet, élelmiszertudomány, orvos, gyógyszerész); 

– tudományos fokozat (Ph.D.); 

– releváns szakmai tapasztalat legalább valamely, a Főosztályt érintő szakmai terület egyikén; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excel, PowerPoint); 

– tárgyalóképes angol nyelvismeret (legalább középfokú nyelvvizsga); 

– büntetlen előélet 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– részletes szakmai és személyi adatokat tartalmazó fényképes önéletrajz; 

– az előírt képesítést, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy a bírálatban részt vevők a pályázatba betekinthetnek; 

– motivációs levél. 

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk: 

– bérezés: az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján megegyezés szerint; 

– a pályázatokat bizottság véleményezi és a feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja; 

– további idegen nyelv ismerete a pályázat elbírálásánál előnyt jelent; 

– a betöltendő állás – a próbaidő letöltése után – határozatlan időre szóló főállású közalkalmazotti jogviszony. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 27. (KSZK). 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatok benyújtása: zárt borítékban az OÉTI részére címezve (1437 Budapest, Pf. 839.), „Pályázat főosztályvezető állás-
helyre, 2011/6” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 

*** 
    

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának polgármestere pályázatot ír ki a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. törvény 192/B. § (2) bekezdése alapján a Csepeli Egészségügyi Szolgálat gazdasági vezetői (gazdasági igazgató) fel-
adatkörének ellátására, melyre a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával 
létesül munkaviszony.  
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A munkaviszony időtartama: határozott idejű, 2014. szeptember 30. napjáig szóló munkaviszony 3 hónap próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat, 1212 Budapest, Áruház tér 8. 

A magasabb vezetői munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Az államháztartásra vonatkozó jogszabályok alapján az önállóan működő és gazdálkodó intézmény működésével összefüggő 
pénzügyi, munkaügyi, gazdálkodási és üzemeltetési feladatok irányítása, szervezése és ellenőrzése, az intézmény céljainak 
megfelelő hatékony működés feltételeinek biztosítása és fejlesztése. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés, felmentés és díjazásának megállapítása tekintetében a polgármester, az egyéb 
munkáltatói jogok tekintetében az intézményvezető. 

Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, megegyezés alapján. 

Pályázati feltételek: 

– tizennyolcadik életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad moz-
gás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; 

– felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség (azaz a gazdaságtudományok képzési területen vagy a többciklusú 
képzés bevezetése előtt annak megfelelő egyetemi, főiskolai szakon szerzett végzettség, szakképzettség), vagy a felsőokta-
tásban szerzett egyéb végzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés, továbbá a könyvvite-
li szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése 
szerinti nyilvántartásban való szereplés, és a tevékenység ellátására jogosító engedély megléte; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat (mely alól felmentést a fenntartó adhat); 

– költségvetési intézménynél pénzügyi, gazdasági területen szerzett több, mint 5 éves tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatai; 

– vezetői koncepció; 

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz telefonos elérhetőséggel; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor elfogadható az erkölcsi bizonyítvány igénylését 
tanúsító szelvény másolata is, azzal, hogy az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a jogviszony létesítésekor be kell csatolni.); 

– pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat, költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat igazolása; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez, továbbá arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagba betekinthetnek, a személyes adato-
kat megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri; 

– a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat; 
– a Munka Törvénykönyve 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2011. május 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 20. (A beérkezés határideje!). 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot postai úton vagy személyesen a benyújtási határidőig történő beérkezés-
sel Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Ágazata Titkársága részére címezve (1211 Buda-
pest, Szent Imre tér 3.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
VIII/21048/2011, valamint a munkakör megnevezését: „CsEüSz-gazdasági igazgató”. A pályázat tartalmával kapcsolatban 
részletesebb információ kérhető Kanyik Csaba ágazatvezetőtől a 06-1-278-2941-es telefonszámon.  

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 1 héten belül vélemé-
nyező bizottság hallgatja meg, melynek véleményét mérlegelve a polgármester dönt. 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 29. 

A pályázati hirdetmény további közzétételének helye, ideje: 

– Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala, a megjelenés ideje: 2011. március 31.  

– Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (1211 Bp., Szent Imre tér 10., valamint Szent Imre tér 3.) 
hirdetőtáblája  

– www.csepel.hu, www.budapest21.hu 

– Csepeli Egészségügyi Szolgálat hirdetőtáblája (1212 Budapest, Áruház tér 8.) 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csepel.hu honlapon szerezhet. 

A pályázati felhívás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati 
felhívás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
A hirdetmény a KSZK honlapjára 2011. március 31. napjától–2011. április 20. napjáig (a pályázat benyújtási határideje lejártának 
napjáig) kerül fel. 
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét

Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nem csak az, hogy az európai jogtörténész-társa-
dalom egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a
nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familia-
ritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formá-
cióihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette.
S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrál-
ja a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szuprana-
cionális intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktar-
tás jellemzi. Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit
is kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a
német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkot-
mányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti
állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ
alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni,
hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb tár-
sadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a fel-
adat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.

A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba

címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .............................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes kiadványt.

1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gon-
dozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kor-
mányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyil-
vánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjai-
nak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyúj-
tó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.:
318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrende-
les@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgal-
mi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát

A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikk-
ben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fo-
galom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, ame-
lyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megma-
gyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 1400 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: .......................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 na-
pon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók le-
hetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorla-
ti alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontoláso-
kat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrend-
szer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak ér-
dekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõ-
jogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politiku-
sok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el az
alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................... .

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 na-
pon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Jogi Fõosztály Egészségpolitikai Jogi Osztály.
Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany János utca 6–8. Telefon: 795-1347. Fax: 795-0192.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kovács Mónika mb. ügyvezetõ igazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
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11.0582 – Nyomja: a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket

folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2011. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-

számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelö-

léssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon meg-

küldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézke-

dünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó

által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és

Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,

1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2011. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Szociális Közlöny 36 036 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 38 304 Ft/év

Nemzetgazdasági Közlöny 59 976 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 14 112 Ft/év

CD-Cégközlöny
ACégközlöny közleményeinekhetentemegjelenõ, oldalhû gyûjteményeCD-n, melyenaközleményekgyors megtalálását keresõfunkció segíti.

ACD 2011. éviéves elõfizetésidíjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 147 600 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 216 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 285 600 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 492 600 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 837 600 Ft

AMAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályokhivatalos számítógépes gyûjteményének2011. éviéves elõfizetésidíjai*

(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 102 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 225 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 369 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 480 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 813 000 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jogszabálytárral, cégfigyeléssel és vírusvédelmi rendszerrel kibõvített hatályos jogszabályok

hivatalos számítógépes gyûjteményének 2011. évi éves elõfizetési díjai*
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 150 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 255 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 330 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 540 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 690 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 1 185 000 Ft

* A Magyar Közlöny elõfizetõk 25% kedvezményben részesülnek az MHJ DVD 2011-re vonatkozó elõfizetési árából.


